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Beste motorvrienden,

Als ik dit derde voorwoord schrijf is het op mijn kantoor iets van 38 graden of zo, wat een 
hitte, maar we gaan niet klagen we willen graag een warme zomer, dus die hebben we nu. 
Alleen motorrijden is nu wel een uitdaging met deze temperaturen.
In mijn vorig voorwoord had ik het erover dat we naar het Weserbergland zouden gaan met 
hemelvaart en dat hebben we gedaan. Wat is het daar mooi motorrijden. Als je eens niet 
weet waar je heen wil en toch redelijk dichtbij, zou ik je dit aanraden. We hadden gelukkig 
zeer goed weer en eigenlijk was het de zaterdag en zondag iets te warm met ruim dertig 
graden. Echt een aanrader voor wie van natuur, bochten en motorrijden houdt. Zoek je 
hoge bergen moet je hier niet zijn, alhoewel een klim en of daling tussen de 18 en 21% 
hebben we ook gehad. Een mooi gebied en niet duur.

Heb ik nog een verzoek van de penningmeester, zoals jullie weten is deze ook vrijwilliger 
binnen ons club en behoorlijk actief, maar ze heeft ook vrij veel nawerk van jullie, dat zijn 
diegene die de contributie weer eens niet op tijd hebben betaald. Niet zo moeilijk toch, je 
krijgt de nota thuis gestuurd dan is het weer tijd is om de jaarlijkse contributie te betalen, 
doe dit dan ook gelijk even in diezelfde week, hoeft ze er niet iedere keer achteraan en 
soms wel drie keer voordat je gaat betalen. Bedankt voor jullie medewerking en hopen dat 
het in 2020 beter gaat met de betalingen.

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 ook de 
vrijwilligers, doen iedere keer weer hun best om ons clubblad weer aantrekkelijk te maken. 
Alvast bedankt.

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

Voorwoord

Inhoud
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7

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



Hemelvaart 2019 Weserbergland
door Albert en Debbie de Boer

Het is donderdag ochtend 30 mei 7:50 uur als Henk bij ons de oprit in rijdt. Ik 
ben er klaar voor met een brede grijs. Wij hadden net de laatste dingetjes 
ingepakt en de helm bijna op. Debbie heeft besloten dit keer niet zelf te rijden 
vanwege een pijnlijke duim. Huis afgesloten en op weg naar Alteveer om Willie 
en Albert op te pikken. 
Chris en Willie zijn dit jaar helaas niet mee, want Chris wordt morgen 
geopereerd, wij hebben hem veel sterkte gewenst en hopen dat zij er volgende 
jaar weer bij zijn. De route hadden we met elkaar op 31 maart alvast gesteld en 
waar we langs zouden gaan. 
 
Onze eerste stop hadden we op de B401 even een bak koffie. Na de koffie zijn 
we verder afgezakt via de B72 richting Cloppenburg. Deze gaat later over in de 
B69 naar Falkenhardt. Daar op de B214 naar Rehden en dan via de B239 naar de 
B65. Bij Bückeburg rechts op de B83 richting Hameln. Het was al behoorlijk warm 
geworden ondertussen en we hebben de binnenstad van Hameln gemeden. 
 
Ook wilden 
we wel iets 
te eten en 
we hebben 
in een Grieks 
restaurant 
Korfu in 
Diepennau 
heerlijk 
gegeten. 
Toen we 
daar aan 
kwamen 
stond de 
eigenaar net 
voor de zaak 
bloemetjes 
water te geven. We zochten eigenlijk een plekje voor onze motoren, hij zei zet 
deze maar achter de zaak neer daar komt verder niemand, nou zeg een privé 
plek voor onze motoren, wat wil je nog meer. 
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De rest van deze dag verliep vlekkeloos en het wordt hier al wat heuvelachtig en 
als we van de Bundestrasse af gaan en de Landstrasse gaan rijden wordt het pas 
echt mooi. Lange bochten en mooi asfalt. 
Alleen in Hӧxter ging het fout, daar kwamen we later achter, hier hadden we de 
Weser over moeten steken, maar Willie gaf aan dat hij moest tanken en we zijn 
de afslag voorbij gereden, omdat 200m verderop een tankstation was. 
Dit heeft geresulteerd dat we anders op ons eindpunt aan kwamen. Ik had de 
hele tijd gezegd, als we bijna bij het hotel zijn moeten we de nog even de pond 
over en dan zijn we er. Op een gegeven moment staan we dus voor die pond te 

wachten, komt Albert eraan lopen, want die was al afgestapt, hé de Boer, dit is 
ons Hotel hoor, we staan voor het Hotel en ik dacht echt dat we de pond nog 
over moesten. Als Albert niks had gezegd was ik zo naar de overkant gegaan. 
Stom hé, zat zo in mijn systeem. 
Landhotel Zum Anker is onze uitvalsbasis de komende dagen. 
 
Eenmaal de motoren in de garage gestald werd er door de eigenaresse uitleg 
gegeven over de kamers en huisregels. We hadden een eigen tafel op het terras 
voor het hele weekend en Martin is onze ober dit weekend. 
Vanavond kunnen jullie deelnemen aan het buffet kost €10.=p.p. en 
morgenavond hebben we een grillabend p.p. €12.= en zaterdagavond hebben 
we Wildzwein auf Buchenholz gegrilld p.p. €14.=.  Alles begint om 18:30 uur. Dit 
hebben we maar gelijk gereserveerd. Een snel rekenen, alles bij elkaar opgeteld 
€288.= is dus 3x overnachten met ontbijt en 3x avondeten. Nu eerst even 
omkleden, douchen en een biertje pakken. Top plekje hier. 
 
De volgende ochtend, goed geslapen, want het is hier lekker rustig na 18:00 uur 
geen verkeer meer omdat we aan de eind van de weg zitten en het pondje gaat 



Zorg schoenspecialist voor
aanpassing confectie schoeisel
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niet meer na 18:00 uur. Lekker ontbijtje gehad en we maken ons op om naar een 
motortrefpunt te gaan naar de Kӧterberg.

 
Hier komen nogal wat bikers samen voor een kop koffie met appelgebak of iets 
anders, toen wij er waren was het niet zo druk. 

 
Een mooi tochtje en het laatste stukje is een beetje sturen de berg op, maar 
stelde niet zoveel voor. Je hebt hier een mooi uitzicht om het Weserbergland. 
 
We hebben onze tocht na de koffiebreak vervolgd richting Polle, daar zijn met 
een pondje weer over de Weser gegaan op de K32 richting Forst. In de middag 
was het mooist, mooie bochten gereden en overal waar we kwamen, zo lekker 
rustig op de wegen, alsof je alleen op de wereld was met je motor en met 
gezellen. Heerlijk kunnen rijden hier. 
 
Nu maar richting het Hotel want het grillbuffet staat klaar om 18:30 uur, eerst 
even de motoren weer op hun plek zetten, douchen, biertje drinken aan onze 
eigen tafel. Het hele weekend buiten gezeten en gegeten met een fantastisch 
uitzicht. 
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Het is alweer zaterdag en we hebben een klein 
probleempje, Henk zijn motor heeft lekkage, 
uit onderzoek blijkt dat hij koelvloeistof lekt, dus 
op zoek naar een zaak waar ze ons kunnen 
helpen, want er zit een gat in het slangetje. 
We komen terecht in Uslar waar een grote 
Goldwing dealer zit. Hier hebben ze ons prima 
geholpen en vermaakt. Tevens ontdekten we 
dat hier op de zaterdagochtend ook 
altijd een bikerstreffen is, wij even geluk. Hier 
dus ook maar gelijk de koffie genuttigd en motoren kijken. 
 
Vanaf hier zijn we naar Hiddesen dichtbij Detmold gereden om daar het 
Hermansdenkmal te bekijken. Dit was erg indrukwekkend moet ik zeggen. 
 

Het was toch nog behoorlijk warm deze 
zaterdag dus even rustig en een terras 
op zoeken en dat is hier geen probleem, 
een heerlijke gekoelde alcohol vrije 
Weitzen gedronken onder bomen op 
het terras hier.  
Na onze pauze gingen we weer op pad 
en een andere weg weer terug de berg 
naar beneden. 
 
Mooi man! 
 
Zo nu weer naar het Hotel want het 
Wildzwein ligt te wachten op de grill. 
Heerlijk gereden, gegeten en gedronken 
deze zaterdag, nog even op bed en de 
volgende ochtend nog een ontbijtje en 
dan weer richting huis, want het is 
alweer zondag 2 juni, wat gaat de tijd 
snel als je plezier hebt. We hebben 

genoten van dit weekend, jongens bedankt en tot de volgende reis. We hebben 
al een idee waar we heen willen volgend jaar. Saarland. 
Deze reis hebben we gemaakt met Willie Nieland, Henk van Achteren en Albert 
de Groot. 
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Waargaanwenaartoertocht groep 1.
door Gert Lesterhuis

Toen ik het las, kreeg ik even de rillingen vanwege vroeger. Mijn ouders deden 
een periode mee aan zogenaamde ‘ster-ritten’. Wat een drama was dat! Het was 
midden jaren 70, en mijn ouders hadden een Opel Kadett met van die kunstleren 
bekleding!

Geen airco, ramen mochten niet open, want dat was teveel herrie, en op elk kruis-
punt stilstaan omdat moeders de kaart ondersteboven had. Na een pauze moest 
je met je korte broek weer op de bloedhete kunstleren achterbank, het leek wel 
een BBQ!
Had mijn moeder een grote zak Treets (tegenwoordig heet dat M&M’s of zo). 
Ik zie het nog voor me. Legt ze die grote zak, open op het dashboard, en bij de 
eerste bocht flikkeren al die Treets in de verwarmingsroosters. Dat die auto er 
stuk van ging en dat de geur niet te harden was vond ik niet erg, maar de Treets 
waren direct op!

Kortom, dat gevoel kreeg ik, toen Patrice zei dat we de puzzeltocht van Mios 
gingen doen! 
Om 9.00 uur in Blijham verzamelen, en de groepen werden ingedeeld, toen werd 
het me duidelijk hoe de puzzeltocht werkte. Heel erg leuk!! Niet elk kruispunt 
van de motor af, maar lekker doorrijden. Prachtige wegen, en ik heb me enorm 
vermaakt.
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De eerste opdracht was richting Zwartemeer, vervolgens een restaurantje in 
Duitsland. Met een hele aardige serveerster, maar zooooo langzaam!. Als die ooit 
bij de vrijwillige brandweer wil, dan is het pand al tot de grond toe afgefikt, als zij 
net haar helm opzet. Maar goed de koffie en taart waren prima. Vervolgens het 
afrekenen was ook weer een uitdaging, want dat kostte zoveel tijd, we konden 
bijna direct weer gaan zitten voor het diner.

Vervolgens richting Oranje; we moesten een stukje over de snelweg. Was niet 
erg, konden we even afkoelen in de wind. We kwamen aan bij een cafetaria. Mooi 
terrasje erbij, dus de lunch was geregeld. Zo aardig als die eerste serveerster 
was, zo chagrijning was deze dame. Deze had ’s morgens eerst even haar familie 
vermoord, en is toen aan het werk gegaan. Maar de lunch was goed!
 Het werd al warmer, en terug op de motor gingen we richting Zuidlaren en direct 
door naar Blijham. Doel was om de route af te leggen met zo weinig mogelijk 
kilometers. Dat is ons gelukt onder aanvoering van Rudolf Meijer.

We hebben de eerste prijs gewonnen. Dat wil zeggen, die prijs ligt bij Rudolf in de 
koelkast! Maar volgende week gaan we even aan zijn motor sleutelen, dus ik zie 
het graag tegemoet!!

Nou, jullie hebben al door, ik ben niet zo van de stukjes schrijven, en dit moest er 
even snel tussendoor, maar ik hoop dat het een juiste weergave van de dag is. 

Als het in onze agenda past, 
zijn we er de volgende keer 
graag weer bij.
 
Gert Lesterhuis 



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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Waargaanwenaartoertocht groep 2.
door René Hoesen

23 Juli werd weer de jaarlijkse puzzeltocht georganiseerd door onze motorclub. 
Ik weet niet voor de hoeveelste keer dit werd gedaan, maar het was weer gezel-
lig. Groep 1 werd aangevoerd door Rudolf en ook van zijn groep is er een verslag 
gemaakt. Groep 2 werd aangevoerd door Arie waarbij ik als toercommissielid 
de opdrachten verstrekte en bij groep 3 werd dat gedaan door Jaapio. Ook van 
groep 3 is er een verslag gemaakt. Eerst zal ik jullie vertellen hoe de “waargaan-
wenaartoertocht” tot stand komt en dat dit nog wel enig werk kost. Vaak kan ik 
de tocht gebruiken van de Technische Unie die ik vaak meerijdt en die ik dan 
schaamteloos 1 op 1 kopieer. Dit lukte vorig jaar niet omdat die tocht bijna bij 
ons in de achtertuin werd gereden met ondermeer Bourtange als puzzelpunt. Dit 
resulteerde vorig jaar dus ook in een genadeloze 1e prijs voor onze groep, al was 
daar nog wel enige vals-spelerij van onze kant in het spel, omdat Roelf Hummel 
door zijn begeleiding van zweimahl über die Ems wist van een binnendoortje over 
een fietspad. Dit jaar kon ik weer de tocht van de technische unie niet gebruiken 
omdat die eerst wordt gehouden op 13 juli. Misschien kan ik die gebruiken voor 
2020. Dus vorig jaar en ook weer dit jaar moest ik zelf aan de knutsel. Valt niet 
mee om dan geschikte punten en puzzelopdrachten te bedenken. Ik begin met 
het bepalen van welke richting we ongeveer uit willen. Dan maak ik in garmin 
Basecamp een punt met een cirkel erom toe van 45 km en zo ook de volgende 
punten, en op de kruispunten tussen de cirkels probeer ik dan een puzzelpunt te 
bedenken. En natuurlijk moeten ook de koffie en lunchstop ingepland worden, en 



TRANSPORTBAAN 28 -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

PANIERBAAN 1B -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL
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het liefst op een mooie idyl-
lische plek. Koffiestop dit jaar 
is me wel aardig gelukt denk ik 
want was bij een mooie oude 
watermolen met meertje erbij 
met joekels van karpers erin. 
Onbeperkt koffie met een flink 
stuk Duits gebak voor €7,20 is 
toch goed te doen. Als ik alle 
punten heb met bijhorende 
puzzels gaan we op stap om 
te kijken of het allemaal een 
beetje goed te doen is binnen 
een redelijke tijd. En zelfs dan 
is het nog moeilijk in te schat-
ten omdat niet iedereen er 
gelijk over denkt hoelang een 

koffie en /of lunchstop moet duren. Normaliter hebben we natuurlijk niet teveel 
kilometers over de snelweg, maar aangezien het deze dag wel heel warm was, 
heb ik daar geen wanklank over gehoord want iedereen was er wel even aan 
toe om lekker uit te waaien.  Iedereen was weer binnen voor het donker, kan ook 
snel want het was de dag na midzomer dus de bijna langste dag van het jaar. In 
vorige jaren schreven we van 1 motor van elke groep de km-stand op en die werd 
dan vergeleken aan het einde, dit jaar hebben we ook de stand van de navigatie 
opgeschreven omdat die stand ons eerlijker lijkt. De verschillen in de motor waren 
inderdaad groter als in de navigatie dus de stand van de navigatie wordt in het 
vervolg aangehouden. En dan de uitslag, groep 1 werd 1e, groep 2 werd 2e en 
dan blijft groep 3 over, en die werd dus 3e. Christien zorgde weer voor een pas-
sende vleesprijs voor de deelnemers en aan het eind ging iedereen naar huis met 
minstens een metworst. De puzzeltocht van de Technische Unie start in 2019 in 
Leeuwarden dus wellicht starten we daar volgend jaar met onze razend populaire 
“waargaanwenaartoertocht” van 2020.  En natuurlijk hopen we dan ook weer op 
een mooie opkomst want dat geeft de toercommissie toch weer extra eer van hun 
werk.
En natuurlijk weer een vriendelijke groet.
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Waargaanwenaartoertocht groep 3.
door Herman Nijenbrink

Op zondag 23 juni was het voor mij de tweede keer dat ik de waargaanwenaar-
toetocht heb gereden. Het was bijzonder mooi weer en de opkomst was dan ook 
behoorlijk hoog.

Van de 18 aanwezige motoren en 25 leden konden dit keer 3 groepjes worden 
gevormd van ieder 6 motoren.

Als km stand meting werd de GPS van het begeleidende jury-lid genomen en we 
kregen allemaal 5 opdrachten/aanwijzingen waarmee we in aangeboden volgorde 
de route moesten samenstellen .

Eerste aanwijzing was een foto van een gebouw met daarop een straatnaam: 
“Kamerlingswijk WZ”

Dit blijkt in Zwartemeer Drenthe te zijn, dus dat adres met huisnummer 1 maar 
eens in de verschillende GPS-en en telefoons opgezocht en de kortste route er 
naar toe laten bereken . Opvallend is dat met gelijke instellingen de verschillende 
apparaten dan al een verschil van 1 tot 3 km geven als voorgestelde route. Dus 
de keuze viel op het apparaat met de kortste route en die zat dus bij mij op het 
stuur. Het eerste stuk was ik dus voorrijder. Aangekomen in Zwartemeer leidde 
de GPS ons zonder problemen naar de Kamerlingswijk WZ , daar de foto maar 
weer eens tevoorschijn gehaald , zodat iedereen uit kon kijken naar het bedoelde 
gebouw op de foto, dat bleek dus net op het andere uiteinde van de straat te zijn. 
Aldaar de schaduw van wat bomen opgezocht om daar de volgende opdracht uit 
te puzzelen. Een foto met een reclamebord van café Menke was de aanwijzing.

De smartphone’s werden geraadpleegd en met de conclusie dat het café met het 
adres Am Mühlenteich 1 in Wilsum Duitsland wel bedoeld moest worden, omdat 
al de andere opties meer dan 50 km van ons standpunt verwijderd waren. Daar 
aangekomen zaten de andere 2 groepen al op het terras en hebben we ons te-
goed gedaan aan Koffie/Thee mit Kuchen .
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Na deze pauze was moor de gelegenheid om met de idyllische achtergrond van 
de watermolen een groepsfoto te maken en gingen we met tussenpozen van 5 
minuten weer op pad om de door elkaar gehusselde plaatsnaam Beerze aan te 
doen. Deze bestemming weer ingevoerd in de diverse GPS systemen en weer de 
kortste optie gebombardeerd als voorrijder, in dit geval Ruud.

Omdat de plaatsnaam ingegeven was stuurde de GPS ons naar het middelpunt 
van de plaats, dat bleek achteraf onze km stand dusdanig beïnvloed te hebben , 
dat we helaas het derde plek hadden.

Volgende opdracht was een coördinaat :  N52-54.4600 E006-26.7790  . Via 
diverse menu stappen komen we erachter dat het nogal verschilt wat voor model 
GPS je hebt en wat de methode is om een coördinaat in te voeren. 

Dus weer op pad, na ongeveer een kilometer of twee komen we aan bij een 
kruispunt met verkeerslichten en  geven de verschillende GPS en elk hun eigen 
informatie en stuurt de meerderheid linksaf een N-weg op terwijl Ruud als voor-
rijder rechtdoor gaat.  Na een stuk gereden te hebben tot aan Slagharen wordt er 
gestopt bij een benzine pomp en tijdens de discussie die ontstaat dat we wel als 
gehele groep aan het eindpunt dienen te komen en daarom de voorrijder dienen 
te volgen komt daar Ruud aangereden , nog helemaal niet opgemerkt door de 2 
voorste rijders van dat moment die nog hevig in discussie zijn. Zo blijkt maar weer 
dat er meer wegen naar Rome en Slagharen leiden.
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Het coördinaat dat aange-
daan moet worden blijkt 
Oranje te zijn, niet de kleur 
maar het Drentse dorpje 
bekend van de overdekte 
speelstad in de oude aard-
appelmeelfabriek. Na ons 
te goed gedaan te hebben 
aan een natje en droogje 
dan wel iets kouds, moest 
de laatste opdracht nog 
uitgevoerd worden. 

Een foto met een beeld 
van een paard was de aan-
wijzing . Na suggesties dat 
het om het “peerd van ome 
Loeks” moest gaan werd 
toch besloten om naar 
Zuidlaren af te reizen.

Vervolgens nog het eindpunt opzoeken in Blijham, alwaar we ingelicht werden dat 
de verschillen in afstand slechts 4 km tussen kortste en langste weg waren , maar 
dat nummer 2 en 3 binnen 1 km van elkaar waren geeindigd.

Voor een ieder was er een smakelijke prijs vervaardigd door de slager en een 
geslaagd dagje motorrijden bij zomerse temperatuur.
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Reisverslag motorvakantie 
Tirol Oostenrijk door Rudolf Meijer

De motorvakantie ging dit jaar wederom naar Oostenrijk maar ik wilde nu eens in 
een ander deel van Oostenrijk rijden en daarom had ik voor dit jaar de reis “Bei 
der Anton in Tirol” geboekt via Motortours.eu.

In tegenstelling tot voorgaande jaren had ik mijn vertrek dag deze keer niet op 
een doordeweekse dag maar in het weekend gepland. De vrijdagavond voor 
vertrek had ik de auto al ingepakt en de motor op de Airtrailer gezet, zodoende 
hoefde ik zaterdagochtend alleen nog maar mijn reistas voor de overnachtingsho-
tels in de auto te zetten. Zo gezegd zo gedaan en zaterdagochtend om 06:00uur 
ben ik vertrokken (ik was toch wakker).

De reis verliep zeer voorspoedig, mede doordat er geen vrachtverkeer was, en 
aan het eind van de middag kwam ik bij mijn overnachtingshotel aan in Lenting, 
een plaatsje boven Ingolstadt. Na ingecheckt en gedoucht te hebben, heerlijk 
gegeten en toen vroeg naar bed. De volgende ochtend zat ik al op tijd aan het 
ontbijt en na het ontbijt en het uitchecken kon ik beginnen aan het laatste deel 
van de heenreis.
Inmiddels regende het en op zulke momenten ben je toch blij dat je de motor 
meeneemt achter de auto.





Ook het laatste deel verliep voorspoedig en rond het middaguur kwam ik bij mijn 
hotel in St. Johann in Tirol aan. Nadat ik de auto had uitgepakt en de motor af-
geladen was het nog lekker vroeg in de middag. Hierop besloot ik om een stukje 
te gaan toeren langs de wintersport hotels waar ik meer dan 25 jaar geleden met 
mijn ouders en broer naar toe gingen. De zon scheen volop en via leuke binnen-
door weggetjes bereikte ik Kössen. Het hotel bestond nog en was nog steeds in 
handen van dezelfde familie. Na wat foto’s gemaakt te hebben heb ik mijn weg 
vervolgd naar Walchsee, ook hier heb ik weer gepauzeerd en foto’s gemaakt. 
Hierna heb ik een rondje gemaakt om de Walchsee en vervolgens ben ik weer 
binnendoor gereden terug naar mijn hotel in St. Johann in Tirol.

Het was een korte rondrit van 
zo’n 40km maar erg leuk om 
na zo’n lange tijd weer eens 
door het wintersportgebied 
uit je jeugd te rijden. Om 
18:00uur was het tijd voor het 
diner en daarna heb ik nog 
wat rondgewandeld in het 
dorp.

Dag 3
De weersverwachting voor vandaag was niet heel best dus voor het vertrek de 
regenvoering maar in mijn allweather motorpak geritst. Dit bleek achteraf geen 
overbodige luxe want ik heb inderdaad flink wat regen gehad onderweg. Deson-
danks wat het een hele mooie rit door de Bayerische Alpen en de Wendelstein 
Bergbahn een route van in totaal 260km. De route ging over leuke smalle weg-
getjes waar je niet veel verkeer tegenkomt, mijn favoriete wegen dus. Onderweg 
ook nog een stukje tolweg a € 3,- door een stuk natuurgebied.

Dag 4
Er werd beter weer verwacht dan gisteren dus de regenvoering maar weer uit het 
motorpak gehaald. Het nadeel is, doordat de buitentemperatuur best hoog is, je al 
snel gaat zweten wanneer je zonder reden met regenvoering rijdt.
Vandaag ging de route naar Dachstein en ook nu weer een combinatie van 
doorgaande wegen en kleine binnendoor weggetjes. Het was me inmiddels al 
wel gevallen dat deze routes veel meer drukke doorgaande wegen bevatten dan 
ik gewend ben. De kleine weggetjes maken een hoop goed maar ik ben mooiere 
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routes van het reisbureau gewend.
’s Avonds na het eten ben ik nog even naar het dorp gewandeld en daar genoten 
van het live muziek op het dorpsplein. Uiteraard heb ik het niet te laat gemaakt 
want de volgende dag stond er weer een mooie motorrit op het programma.

Dag 5
Volgens de weerverwachting zou dit de mooiste dag van de week worden, dus 
heb ik me klaar gemaakt voor de toertocht richting de Grossglockner een dag-
tocht die oorspronkelijk 276km was.

De dag begon stralend met een strak blauwe hemel en een temperatuur van zo 
rond de 20 graden Celsius, ideale motorrijd opstandigheden dus. Onderweg heb 
ik de nodige foto’s gemaakt van het schitterende landschap en bij de Grossglock-
ner aangekomen kreeg ik te horen dat die doorgang van 12:30uur tot 14:30uur 
gestremd zou zijn vanwege een wielerwedstrijd.

Ik dacht op tijd terug te kunnen zijn maar dit bleek een misrekening met als ge-
volg dat ik een heel stuk van de route moest aanpassen om weer bij het hotel te 
kunnen komen. Uiteindelijk is me dit gelukt en was het een prachtige dag maar 
baalde ik er wel van dat e zo’n belangrijke passage uren afsluiten voor een wie-
lerwedstrijdje op lokaal niveau en dit zou niet de enige keer zijn dat ik hinder zou 
ondervinden van deze wielertoer.
Al met al was ik omstreeks 16:00uur weer terug bij het hotel. 
Na het douchen en omkleden heb ik nog een tijd heerlijk in de 
zon gezeten op het terras onder genot van een heerlijk pilsje en 
een schitterend uitzicht.



Maart, april, mei, september en oktober elke zaterdag geopend.
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Dag 6
De weervoorspellingen voor vandaag waren wat twijfelachtig en ik heb daarom 
besloten om mijn allweather motorpak aan te doen, echter zonder regenvoering. 
De voorspelde regen zou laat komen en ik gokte erop op tijd terug te zijn. Het-
geen ook het geval was.

Vandaag wilde ik de korte versie rijden van 
dagtocht nummer 5; Zillertal Hochstrasse 
en Krimmler Wasserfall. Het gedeelte door 
het Tuxertal heb ik laten schieten omdat er 
wederom laat in de middag regen voor-
speld werd en ik terug wilde zijn voordat dit 
begon.

Het ging eerst richting Kitzbuhel en vervol-
gens door het Brixental met uiteindelijk de 
Zillertaler Hohenstrasse, hiervoor moest ik 
wel €5,- tol betalen maar ik vond dit iedere 
euro waard. Meer dan de €26,50 tol voor 
de Grossglockerstrasse als ik eerlijk ben. 
Heerlijk rustige weggetjes met prachtige 
vergezichten en automobilisten die rekening 
houden met motorrijders. Zodra het kan 
gaan maken ze ruimte om je te laten pas-
seren, dit viel me echt op. Wat dat betreft gaat het hier er een stuk gemoedelijker 
aan toe dan in de regio Landeck.

De route ging oorspronkelijk nog via de oude Gerlospass om de Krimmler wa-
terval te zien, echter was deze weg afgesloten vanwege die een wielerwedstrijd. 
Ik heb uiteindelijk de route proberen aan te passen maar wat ik ook probeerde, 
telkens liep ik tegen die wielerwedstrijd aan. Doordat er zoveel belangrijke door-
gaande wegen waren afgesloten ontstond er overal een totale verkeerschaos. 
Uiteindelijk was ik om 16:00uur net voor de buien binnen maar vanwege de vele 
afsluitingen toch behoorlijk gefrustreerd en dat gebeurd me niet snel.

Dag 7
Vanmorgen heb ik na het opstaan alvast mijn motorspullen in de
tassen gedaan. Ik had besloten om niet te gaan motorrijden vanwege de voor-



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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spelde buien en ik kon nu alles droog in de carbags doen.

Na het ontbijt ben ik begonnen met de motor op de aanhanger te zetten en in 
ongeveer 30 minuten stond alles gezekerd en op rijhoogte achter de auto, klaar 
voor het vertrek van morgen.

Hierna heb ik een bergwandeling gemaakt vanaf het hotel. Dit was bij tijd en wijle 
best inspannend want het was af en toe flink stijl en moeilijk begaanbaar maar het 
feit dat ik de hele dag voor mezelf had en er af en toe bankjes stonden maakten 
het tot een heerlijk relaxte wandeling (met flink want inspanning).

Dag 8
Na het ontbijt heb ik uitgecheckt en ben ik op weg gegaan naar mijn overnach-
tingshotel in Willebadessen. De rit verliep voorspoedig ondanks dat het af en toe 
flink regende heb ik praktisch geen files gehad. Om 16:30uur reed ik het parkeer-
terrein van het hotel op. Na het diner heb ik nog een wandeling gemaakt in de 
omgeving van het hotel om het vele zitten van vandaag te compenseren, morgen 
de laatste kilometers naar huis.

Dag 9
Voor het ontbijt had ik al mijn spullen al in de auto gezet en zodoende kon ik na 
het ontbijten uitchecken en meteen vertrekken. Ook nu verliep de reis voorspoe-
dig en ondanks dat het best druk was voor een zondagochtend reed het vanwege 
het gebrek aan vrachtverkeer lekker door. Uiteindelijk was ik om 11:00uur weer 
thuis en zat de motorvakantie 2019 er al weer op.

Al met al was dit een zeer 
geslaagde motorvakantie waar 
ik een volgende keer wel zou 
kijken of ik de routes kan aan-
passen door alle doorgaande 
wegen te vermijden. Ook zal ik 
een volgende keer was meer 
research doen 
wat er zoal in de omgeving te 
doen is alvorens ik mijn vakan-
tie zou boeken. Dit voorkomst hopelijk dat je met afgesloten 
wegen komt te zitten vanwege een paar fietsers.
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Motorvakantie 2019
door René Hoesen

Het was allemaal nog heel spannend zo vlak voor de vakantie; gaan we alleen 
met de auto op vakantie, of gaat de nieuwe motor mee op de aanhanger ach-
ter de auto. We hadden 2,5 week voor de vakantie een andere motor gekocht 
en dachten dat we er maximaal een week op zouden moeten wachten voor we 
hem thuis hadden. Niet dus, want het gaat om een geïmporteerde motor, dus hij 
moest nog gekeurd worden door de RDW en daarna moest de belastingdienst 
er nog zijn fiat voor geven en dan toen kon er eerst een kenteken aangevraagd 
worden. Woensdag de 24e juli was onze laatste werkdag en tegen 11 uur kwam 
het verlossende telefoontje, de motor stond klaar om opgehaald te worden.  Dus 
die pre-vakantiebarbecue kon me gestolen worden; we wilden de motor opha-
len. Deze dagen was het zoals jullie misschien nog wel weten bloedjeheet met 
temperaturen boven de 40 graden. Dus dat was zweten in het leren pak op de 
snelweg richting Anbergen motoren in Slagharen. Een klein uurtje later waren we 
weer op weg naar huis op onze nieuwe motor, althans voor ons nieuw, het is weer 
een witte VFR geworden, nieuw model, 800 cc en van bouwjaar 2016 met 8000 
km op de teller. En aangezien we tijdens de thuisreis mooi binnendoor reden over 
redelijk onbekend terrein werd een paar weken later de noodzaak van een goede 
flitspaalherkenning op je navigatie, of flitsmeister op je smartphone weer duidelijk 
want ik kreeg maar liefst 2 bekeuringen thuis gestuurd van vaste flitspalen. Mag ik 
even vangen, in totaal 134 euries voor de 
staatskas. Ik weet, heb het zelf gedaan, 
maar toch sneu geld. Aangezien ik op de 
vorige VFR van die machtig mooie laser 
extreme uitlaten had, met een heerlijke 
donkere roffel, moest zoiets natuurlijk ook 
weer op de nieuwe brommert. Al internet 
afgestruind vanaf het moment dat we 
wisten dat we de nieuwe motor gekocht 
hadden.

Het is een SC Project uitlaat geworden, in 
brons kleur met carbon eindstuk. Leveran-
cier zou op vakantie gaan, dus nog snel 
besteld, maar levertijd zou toch nog min-
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stens 5 weken zijn. Wat schetste onze verbazing toen ik op diezelfde woensdag 
een mailtje kregen van DHL dat het pakje met de uitlaat onderweg was. Mooi, die 
werd dus op donderdag geleverd. En alhoewel het eigenlijk te warm was om aan 
de motor te knutselen, had ik de navigatie en de intercom al weer gemonteerd 
toen de felbegeerde uitlaat werd geleverd. Filmpje maken voor YouTube met 
standaard uitlaat, ZONDER uitlaat, nieuwe uitlaat met DB-Killers en nieuwe uitlaat 
zonder DB-killer. Nou, het is de laatste geworden want het geluid is weer heerlijk 
alhoewel oom agent het daar misschien niet helemaal mee eens is, dus de ge-
makkelijk uitneembare DB-killer heb ik wel altijd bij me. Donderdagavond was het 
gelukkig zo ver afgekoeld dat we nog een rondje konden maken om te kijken of 
alles het naar behoren deed. Gelukkig wel en zo kon ik vrijdagmiddag alles op de 
aanhanger zetten zodat we de volgende morgen vroeg konden vertrekken want 
het was toch nog wel een redelijke rit tot in het Zwarte Woud. Vorig jaar ging alles 
goed onderweg, maar tijdens deze reis gingen er 2 spanbanden kapot. Gelukkig 
stond de motor met de voorband vast in de inrijklem. Voor volgend jaar toch maar 
eens kijken naar een speciaal harnas dat over de achterband gaat. Zaterdag ging 
de wekker om 4 uur en om 7 minuten over 5 zaten we in de auto; heerlijk, het was 
nog een beetje schemerig. De reis verliep verder voorspoedig met uitzondering 
van het spanbanden debacle. In Schloss Hotel Silberberg in Huzenbach werden 
we weer vriendelijk ontvangen, net als vorig jaar, toen we hier een paar dagen 
verbleven. Aan het begin van de week leken de voorspellingen nog redelijk voor 
de Dolomieten, maar hoe verder we richting onze heenreis gingen, hoe slechter 
de voorspellingen werden. We zouden doorreizen op zondag, op maandag zou 
het heel slecht weer zijn met veel onweer en 
hagel en op dinsdag en woensdag zou het 
ook niet droog blijven. Dus we zouden nog 
350 km verder moeten rijden en er zou een 
grote kans zijn dat we daar geen motor zouden 
kunnen rijden door het slechte weer. Met het 
hagelschadeverhaal van 2 jaar geleden in ons 
achterhoofd hebben we toch maar besloten om 
het hotel aan de Reschensee in de Dolomieten 
af te bellen. Dus op zondagmorgen gingen we 
richting het noorden i.p.v. het zuiden. Achteraf 
maar goed, want er waren forse overstromingen 
en hagelbuien geweest in Italië. Maar onderweg 
naar het noorden hadden we natuurlijk nog 
geen zin om direct naar huis te gaan dus we 





reden richting het door ons zo geliefde gebied van de Eifel en de Moezel. Onder-
weg diverse hotels gebeld voor een kamer voor 2 of 3 nachten want we wilden 
de VFR natuurlijk nog wel even aan de tand voelen. Meerdere hotels hadden wel 
kamer maar niet met balkon en/of uitzicht op de Moezel. Toen dachten we aan 
Gasthaus Bon Garden in Bernkastel Kues waar we ook in de meivakantie wa-
ren geweest met de motor. We hebben een soort van vreugdedansje in de auto 
gedaan toen we daar wel terecht konden in de superkamer met groot balkon en 
uitzicht op de moezel. HEERLIJK. ’s Morgens lekker met je ontbijtje op je eigen 
balkon genieten van de Moezel die langzaam wakker wordt. Even later lopen 
hele hordes Japanners en/of Koreanen voor ons langs die vannacht zijn aange-
komen met zo’n grote hotelboot. Na het eten mooie wandeling bergop naar Burg 
Landshut boven het dorp en als we weer in het stadje zijn, worden er volgens mij 
miljarden foto’s gemaakt door de reislustige Aziaten.  Mooi gezicht hoe de aziati-
sche opa en oma op de foto gaan bij het kleinste huisje van de Moezel. En toen 
moesten wij ook nog maar even op de foto met hetzelfde smalle huisje.  ’s Avonds 
brug over gelopen naar de Brückenkeller om te genieten van een proefplankje 
met 6 soorten Moezelwijn en het bijbehorende kaasplankje. Aangezien wij geen 
alcohol gewend zijn, waren we beide een beetje aangeschoten voor €12,50. En 
nu ook maar even 2 flessen gekocht voor thuis. Dat proefplankje werkt dus wel. 
Maandagmorgen kon de motor uit de ondergrondse kelder gereden worden voor 
een mooie rondrit ter plekke gemaakt door de garmin met een tussenpunt aan 
de Nürburgring waar we zeker 2 uur bij het tankstation hebben genoten van de 
mooie sportwagens die hier kwamen tanken om even later weer “die Grüne Helle” 

te bedwingen. De reis ging tegen 13 uur verder naar 
de Lorelei aan de Rijn waar we ons vaste eetadres 
hebben bij een afhaalthai. Hier hebben we een bord 
noedels met kip in een lekkere pikante saus gege-
ten. 
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“Onze adverteerders denken aan ons, 

denkt u aan onze adverteerders?”

We zijn natuurlijk al veel vaker in dit gebied geweest, maar toch was de route 
weer mooi afwisselend. ’s Avonds stadje in om flesjes Moselfeuer als souvenirs 
te scoren. Ook de dinsdag kon er gereden worden en de temperatuur liep al snel 
op. Ook voor vandaag liet ik de garmin een mooie bochtige rondrit maken waarbij 
snelwegen vermeden moesten worden en als tussenpunt op halverwege de route 
moest Saarburg aangedaan worden. Hier namen we samen 1 Elzaser Flamku-
chen die werd gebracht op 2 borden. Het was nu zo warm dat het bijna te warm 
was om te eten. Snel maar weer een beetje uitwaaien op de motor dus. Op deze 
2 dagen hebben we nog bijna 600 km gereden op de motor. De route voerde ons 
langs mooie vergezichten in de Eifel.
Ook deze avond weer goedkoop dronken worden in de Brückenkeller en nu zat 
onze kleine korte vakantie er al weer op want de volgende dag gaan we naar 
huis. Dus woensdagmorgen stond de motor voor het ontbijt al weer op de aan-
hanger en kon de thuisreis aanvaard worden.
Al met al weer een mooie maar te korte vakantie met een ander reisdoelen als 
wat we van plan waren. 
Maar 2 jaar geleden was onze hele auto van voor tot achter voorzien van een 
poffertjedekselpatroon door de hevige hagelbuien, toen hadden we eigenlijk 
besloten om niet meer zo ver weg te gaan, want volgens mij is er een of andere 
hogere macht bezig die ons geen verre vakanties gunt. Maar eigenlijk zijn we ook 
verwend met de heerlijke korte vakanties naar de Eifel, dus we zijn er niet rouwig 

om dat het zo gelopen is. Dus de 
kans is groot dat we volgend jaar 
weer in die contreien zitten en dan 
nemen we gewoon weer de motor 
mee op de aanhanger want dat is 
wel lekker relaxed en lekker koel 
bij de climate control.
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Verjaardagskalender
SEPTEMBER  
4 sep 1962  Roelf Hummel
6 sep 1972  Roelf Bruins
7 sep 1957  Be Glazenborg
9 sep 1983  Berend Kupers
16 sep 1961  Gelina Keijzer-Grofsmid
  
OKTOBER  
1 okt 1968  Gert Lesterhuis
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
15 okt 1964  Dineke Marks
24 okt 1966  Reinder Potze
29 okt 1994  Rick de Vries
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 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
  
DECEMBER  
5 dec 1941  Jan Meijer
10 dec 1957  Albert Kupers
12 dec 1951  Willem Sopar
13 dec 1962  Herma Hummel-Waarheid
14 dec 1947  Klaas de Wind
15 dec 1959  Ruud Westerbaan
16 dec 1956  Klaas Keijzer
18 dec 1963  Rene Lans van der
21 dec 1965  Jan Wierenga
29 dec 1958  Albert  deBoer





53

De Stamtoavel door Ben Brader

Jonge vrouw komt bij de kleermaker om haar minirok nog korter te laten maken.
Hij bekijkt het kledingstuk en schudt dan zijn hoofd: “Ik kan het voor je korter
maken, maar dan moet u eerst naar de elektricien.”
“Naar de elektricien”? zegt de jonge vrouw verbaasd. “Wat moet ik daar in
hemelsnaam doen?”.  
“Ja”, zegt de kleermaker, “als die rok nog korter moet, dan moet eerst het
stopcontact naar boven verplaatst worden”.
 
Een tv reparateur vertelt geprikkeld: “Gisteravond werd ik opgebeld door een
bejaard echtpaar voor een dringende reparatie en ik heb wel 3 uur lopen zoeken
naar wat er fout zou kunnen zijn”.
“En heb je de fout kunnen vinden”, vraagt zijn vriend. Antwoordt hij: “tenslotte
wel, de oudjes hadden per ongeluk elkaars bril op”.
 
De daad verrichten in een lelijk eendje is net zo moeilijk als trombone spelen
In een telefooncel.
 
Jan tegen Berend: “Vroeger was je zo’n opgewekte kerel, maar sinds je getrouwd
bent loop je alleen maar te snauwen en hoe komt dat eigenlijk”.
“Zal ik je vertellen”, gromt Berend. “Toen ik mijn vrouw leerde kennen, had ze
Het van s’ morgensvroeg tot s’ avonds laat over haar begraven schat”.
“Dus vroeg ik haar ten huwelijk en wij trouwden”.
“Wat heeft dat er mee te maken”, vroeg Jan. Berend: “Toen we getrouwd waren,
kwam ik er achter dat ze met haar begraven schat haar eerste man bedoelde”.
 
Een Schotse patiënt is er ernstig aan toe. Zijn behandelende geneesheer deelt
hem mede dat enkel een dure zeldzame operatie nog kan helpen.
“En hoeveel zou dat gaan kosten?” informeert de Schot. De dokter noemt een
fors bedrag. Zegt de Schot: “Daar begin ik niet aan dokter, u zult moeten zakken
in prijs, de begrafenisonderneming heeft een veel voordeliger aanbieding ge-
daan!”
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Een gast in een restaurant roept woedend uit: “Ober, wat u mij daar gebracht hebt
is toch zeker geen biefstuk?” “Het lijkt wel een schoenzool, breng hem maar terug
bij de kok met het advies dat hij hem voor mijn part in zijn achterste stopt”.
Even later komt de ober terug met de mededeling: “Dat gaat helaas niet mijnheer,
hij heeft er al 3 schnitzels en een halve kip in zitten”.
 
Opwinding in het klooster. Twee kerels zijn binnengedrongen en vallen twee
respectabele jeugdige nonnen lastig.
In het donker jammert een van de nonnetjes “Heer vergeef hen, want ze weten
niet wat ze doen”, “stil toch”, roept de ander, “die van mij weet het wel”.
 
Op een verkiezingsbijeenkomst is een van de kandidaten aan het woord.
Plotseling staat in de zaal een politieke tegenstander op en roept: “Geef gewoon
maar toe dat u gesteund wordt door een machtige instantie die uit eigen belang
uw carrière beïnvloedt!”.
De kandidaat wordt rood van woede en brult: “Laat mijn vrouw er tenminste
buiten”.

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

5
5

MIOS’93
Blijham





59



. 24/7 bereikbaar                                                                                

. Landelijke dekking

. Nationaal en Internationaal

. Palletdistributie

. ADR transport

. Scherpe tarieven

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


