Voorwoord
Beste motorvrienden,
Het eerste voorwoord 2020.
Als ik bezig ben met het voorwoord voor deze Pitstop zitten we alweer in week 6 van het
jaar 2020. Onze jaarlijkse Nieuwjaars bijeenkomst bij Ying Ping op de tweede zaterdag
was weer heel gezellig met elkaar.
Dit jaar gaan we jullie allemaal weer een herziene Huishoudelijke Reglement toesturen,
zodat we even weer scherp hebben wat er zoal is afgesproken in het verleden en heden.
We hopen dat we dit jaar weer mooie tochten krijgen aangeboden van onze toercommissie
en dat we weer een mooie zomer gaan krijgen.
Even in de agenda zetten donderdagavond 5 maart hebben we onze ALV in de Binding
met een hapje en een drankje. Jullie hebben ze uitnodiging al via de e-mail ontvangen. We
hopen jullie hier te zien.
Neem aan dat jullie allemaal uitzien naar onze eerste tocht.
Dit is de opentourtocht en wel op 19 april a.s. We hopen dan ook weer vele van jullie te
mogen begroeten.
Dit keer een kort voorwoord, maar er is in dit clubblad verder genoeg te lezen.
Allemaal veel plezier gewenst met het lezen van deze Pitstop.
Albert M de Boer voorzitter
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Penningmeester 			

(e-mail: penningmeester@mcmios93.nl)
Debbie de Boer-Knol A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358
Rek.nr.: NL29 RABO 0306 6430 14, t.a.v. MC Mios ’93 te Blijham

Algemeen bestuur
Henk Loois
Kupers, Albert
Boer, de Arie
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Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597-561983
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Toercommissie			

Jaap Duit
René Hoesen
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Redactie

Debbie de Boer
Marga Duit
René Hoesen

(e-mail: toercommissie@mcmios93.nl)
H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 06-42489683
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927
Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude Pekela, 0597-613647
Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597-562628
(e-mail: redactie@mcmios93.nl)
A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358
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Kopij voor nummer 2, 2020 moet
binnen zijn voor 13 mei 2020.
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Het bestuur

Voorzitter: 		
Penningmeester:
Secretaris: 		
Algemeen bestuur:

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

Agenda 2020
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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

Mededelingen
Algemeen
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een toertocht
willen meerijden, wordt een vergoeding van € 5,00 gevraagd. Duopassagiers
die geen lid zijn van de club wordt een vergoeding van € 3,00 per toertocht
gevraagd.
Veiligheid
Het bestuur behoudt zich het recht voor om een toertocht wegens slechte
weersomstandigheden af te gelasten.
Neemt u deel aan een door MC Mios´93 georganiseerde tocht houdt dan
rekening met de maximum geldende snelheid en zorg voor de juiste beschermende kleding
Zorg ten allen tijde voor een goed onderhouden motorfiets!
Inschrijven
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient iedereen
zich bij elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de ledentoertocht.
Korting
Op vertoon van je ledenpas krijg je korting bij Mulders Motoren, bij Motorplaza
in Groningen, bij Arnold’s Motorshop Kolham, Motoport in Leek en Assen.
Motoport Assen geeft geen korting op Dainese kleding.
Digitale ledenservice
Iedereen die zich aanmeldt krijgt van te voren de desbetreffende tocht per
e-mail thuisgestuurd. Er kunnen ook oude toertochten opgevraagd worden.
Verder worden er ook nog andere mailings voor bijvoorbeeld het clubweekend, de ledenvergadering, etc. gestuurd. Aanmeldingen hiervoor kun je sturen
naar info@mcmios93.nl met vermelding van je lidnummer.
Nieuwe Startplaats MCMios’93!!!!
Onze vaste startplaats voor de onze toertochten is Anytyme in Blijham.
Voor enkele tochten kan daar vanaf geweken worden zoals de meitocht en
de oktobertocht. Dit wordt duidelijk in de aankondigingen aangegeven.
Redactie
Kopij kan gestuurd worden naar redactie@mcmios93.nl.
De redactie houdt zich het recht voor kopij te weigeren of in
te korten. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van
de geplaatste stukken op persoonlijke titel.
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Industrieweg 6 9699 SK Vriescheloo 06 31 55 31 71 kuiper18@hotmail.com

Nieuwjaarsbijeenkomst
Ying Ping 2020
door René v/d Lans
“Gelukkig Nieuwjaar”(in allerlei vormen), was een veel gehoorde zin op
onze nieuwjaarsreceptie, zaterdag 11 januari bij Ying Ping.
Voor mij was het een weerzien na ruim 2 jaar afwezigheid en het ontvangst was als vanouds, warm en gezellig.
Wat me opviel was dat er ook veel nieuwe gezichten bij waren, Super,
welkom.
Ik hoorde dat er 49 inschrijvingen waren voor deze gezellige avond met
schranspartij.
Mensen die veertien dagen na de feestdagen weer ruimte hadden gevonden om er iets lekkers bij te stoppen.
Maaaar gezellig was het, aan individuele tafels van 6 personen kon ieder
zijn plekje zoeken.
Echt ruim was het niet, (ligt misschien aan mijn lenigheid en postuur), dat
deed niets af van de smaak.
Na 2 keer mijn bordje leeg gegeten te hebben en gezellig nog wat met
mijn tafelgenoten gepraat en gedronken te hebben, ben ik voldaan om
21.00 uur weer naar huis gerold. (ja, mijn auto hoor, ik zat er voldaan in).
Eerst heb ik wel moeten beloven aan diverse leden dat ik dit jaar weer
mee ga met een toertocht, ik heb er nu al zin in.
Tot snel,
René van der Lans.
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Wat kost een snelheidsovertreding in 2020?
Snelheids overschrijding
(km/u)

Binnen de bebouwde
kom

30 km/u zone of
werkzaamheden binnen
de bebouwde kom

Buiten de bebouwde
kom

1 km/u
2 km/u
3 km/u
4 km/u
5 km/u
6 km/u
7 km/u
8 km/u
9 km/u
10 km/u
11 km/u
12 km/u
13 km/u
14 km/u
15 km/u
16 km/u
17 km/u
18 km/u
19 km/u
20 km/u
21 km/u
22 km/u
23 km/u
24 km/u
25 km/u
26 km/u
27 km/u
28 km/u
29 km/u
30 km/u
31 km/u
32 km/u
33 km/u
34 km/u
35 km/u
36 km/u
37 km/u
38 km/u
39 km/u

–
–
–
28
35
43
49
56
64
72
98
107
118
127
137
147
158
170
181
194
207
221
235
247
263
277
295
309
325
340
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
47
56
65
76
87
98
108
137
148
161
174
188
201
215
230
245
260
277
294
310
328
347
367
387
405
423
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
25
32
38
45
51
60
68
92
102
112
121
131
140
150
160
173
185
196
209
221
235
248
263
276
290
308
324
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Uw medisch pedicure

Register podoloog A-B
aanmeting/vervaardiging van podotherapeutische zolen.
Zorgschoenspecialist
aanpassing van confectieschoeisel.
TEK aanmeter,
voor het aanmeten van Therapeutische Elastische kousen.

Smikkeltocht 2019

door Kees Bouwman

3 november 2019
Het is altijd maar weer afwachten wat het weer doet op onze laatste tocht
van het jaar.
Maar door de klimaatverandering van de laatste jaren viel het erg mee,
de vooruitzichten waren niet gunstig, maar in de praktijk viel het voor ons
gunstig uit.
Er hadden zich 14 dappere motorrijders gemeld in Blijham en twee duo’s,
oftewel 16 personen.
Na de gebruikelijke kop koffie gingen we rond half elf als een groep van
start vanaf ons startadres Anytime. Hier en daar waren de wegen nat en
modderig en voorzien van grit en eikels.
Via Westerlee en Wagenborgen kwamen we langs Overschild waar een
bouwer zit van het wereldberoemde reuzenrad, als je goed keek zag je
alweer de basis staan van een nieuw reuzenrad.
Daarna kwamen we in Lageland aan bij het café De IJzeren Klap van Bert
Kor, waar we de eerste stop hadden, met koffie en de gebruikelijke appeltaart.
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Op drukke avonden wil Bert nog wel eens achter zijn elektronisch orgel
gaan zitten om het publiek te vermaken. Jammer dat het café in mei vanwege onherstelbare aardbevingsschade wordt gesloopt.
Het was gelukkig nog niet zo erg dat we onze helm moesten ophouden.
Vervolgens ging de rit via Harkstede, de Punt en Eext, helaas zijn we daar
een paar rijders kwijtgeraakt, naar later bleek door pech met een afgebroken koppelingshendel.
Even buiten Eext hebben we contact gehad met de achterblijvers en hebben daar meteen de rook en plaspauze gehouden.
De pechvogel Herman is later door de ANWB opgehaald en thuisgebracht.
De tocht ging toen verder via Spijkerboor, Muntendam weer terug naar
Blijham.
De groep werd steeds kleiner, door Herman en de jongens die bij hem
bleven en door andere rijders die al in de buurt van hun huis zaten en dus
uit de groep gingen.
We werden om 17.00 uur weer in de Pekelahof verwacht voor een warm/
koud buffet.
Al met al een geslaagde en gezellige tocht die zonder ongelukken is verlopen.
Bedankt toercommissie!
Bij het heerlijke koud/warm buffet kreeg Herman nog een applaus van de
aanwezigen vanwege zijn eigen pech en zijn geboden hulp bij eerdere
pech van leden.
Voor zo ver de laatste activiteit van Mios en op naar de volgende en dat
zal denk ik weer met een buffet beginnen bij de Chinees in het nieuwe
jaar.
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Een 2e hands motor kopen
door Albert de Boer
Beste motorvrienden,
En daar sta je dan bij je eventuele nieuwe aanwinst. Waar moet je nu op
letten? Voor de een geen probleem, maar is het voor jou bijvoorbeeld de
eerste keer dat er een gebruikte motorfiets aanschaft moet worden dan
zou een soort ‘leidraad’ misschien iets zijn.
Hierbij dan ook een aantal tweedehands motor kooptips waar je aan moet
denken bij de aanschaf koop van zo’n motor(fiets).
Deze tips zijn met name bedoeld voor een particuliere aankoop maar zijn
ook zeker bruikbaar bij de aankoop in de reguliere vakhandel of bij een
merkdealer. Merkdealers hebben vaak een motorfiets ingeruild en zijn ook
niet altijd op de hoogte van alle gebreken. Bij de duurdere machines geen
probleem, je krijgt hier meestal wel een garantie. Maar in het iets goedkopere segment moet je het ook hier zonder garantie doen. Overal geldt
dan ook: vertrouw niemand op zijn blauwe ogen of zijn vlotte praatje en ga
goed voorbereid op pad!
Door de grote hoeveelheid aan tips zal er haast geen motorfiets zijn
waar niets aan mankeert en zou je haast denken dat het kopen van een
gebruikte motor een karwei zal zijn wat nooit goed kan aflopen. Troost
je zelf, in de meeste gevallen gaat het om kleine problemen welke vaak
relatief goedkoop zijn op te lossen en waar met de koopprijs rekening
mee gehouden kan worden. In een klein aantal gevallen zijn natuurlijk
ook grotere problemen mogelijk waarbij het algemene advies is om deze
motorfiets uit je keuze lijstje te laten vallen. In de meeste gevallen echter
geeft de eerste indruk van de motorfiets en de verkoper je al een goed
beeld. Onderstaande punten zijn vaak dan al een aanvulling op hetgeen je
al weet. Er zijn veel overwegingen in het proces van aankoop van een gebruikte motorfiets. Wat voor soort gebruikte motorfiets wil ik? Waar moet ik
op letten? Wat moet ik controleren of testen bij een gebruikte motorfiets?
Hier zijn misschien tips om je te helpen een goede tweedehands motor
aan te schaffen.
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Wat voor Type Motor wil je?
1. Beslis wat voor type rijder je meestal zult zijn, wat voor gebruikt is voor
jou van het grootste belang?
Woon-werkverkeer, sport, touring, of een combinatie. Dit is het belangrijkste criterium je in overweging moet nemen. Wees eerlijk tegenover jezelf
op dit gebied! Een 1000 cc superbike zou je hart sneller kunnen doen
kloppen, maar er is een zeer grote kans dat je daar een hekel aan krijgt
bij woon-werkverkeer, en dat je passagier er bijzonder ongemakkelijk
mee zal zijn. Wil je veel gaan racen op een baan dan zal een cruiser weer
teleurstellend zijn.
Waar Ga Je Kopen?
2. Koop, indien mogelijk, van een gerenommeerde dealer. Particuliere
verkoop is meestal lager geprijsd, maar je kunt niet er niet op terugkomen
als de motor uitvalt of ontploft. De meeste dealers bieden een soort van
garantie, of op zijn minst zullen ze samen met jou proberen om tot een
oplossing te komen mocht er iets misgaat in de eerste paar maanden na
je aankoop. Als je toch wilt kopen van een particulier, dring er dan op aan
dat je in staat wilt zijn om de motorfiets mee te nemen naar een gerenommeerde dealer om worden beoordeeld en gecontroleerd. Die paar euro’s
die je nu besteed kan je hopen van geld en moeite besparen in de toekomst. Daarnaast kunnen dealers veelal de eigendomsgeschiedenis voor
je opzoeken om ervoor te zorgen dat de motorfiets in kwestie niet gestolen
is en is niet vermeld staat als “afgeschreven” door een verzekeringsmaatschappij.
Controleer de Motor Zelf!
3. Controleer de motorfiets voor jezelf. Neem wat eenvoudige handgereedschap mee met je, met inbegrip van een zaklamp en, indien mogelijk,
een multimeter.
– Controleer de staat van de ketting en tandwiel. De ketting moet, afhankelijk van het merk en type, een speling hebben zo tussen de 2,5 en
4,5 cm hebben tussen de tandwielen (op en neer) en bij de tanden van
het tandwiel kijk je naar slijtage of duidelijk beschadigingen. Probeer om
de ketting op en neer te wiebelen naar de andere kant van het tandwiel.
Er moet niet veel beweging zitten op een goede set. Laat iemand op de
motor gaan zitten en controleer of de ketting niet te strak staat en beweeg
zeer weinig beweging op en neer. Kettingen verslijten na verloop van tijd,
maar bij de tandwielen moet dat veel langer duren. Een ernstig versleten
tandwiel duidt op een oude tandwiel of een slecht
onderhouden motorfiets.
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Reiki praktijk Balans
Lichaam en geest in balans

Henk Loois

Reiki Master

Kruirad 41 - 9697 ME Blijham
tel.:0597 561983 - mob.: 06 40321265 - mail: henkloois@hotmail.com

– De banden moeten nog een goede profieldiepte hebben over de hele
oppervlakte van de band, zonder tekenen van ongelijkmatige slijtage of
beschadiging. De banden van dagelijkse berijders hebben vaak meer
slijtage in het midden van het loopvlak (meer snelweg rijden). Bij anderen
die met hun motor op een racebaan heb gereden, zullen de banden meer
slijtage aan de rand van het loopvlak laten zien.
– Ga op de motorfiets zitten. Kijk naar de toestand van de rem- en koppelingshendel, handvat-einden, rechtheid van het stuur en instrumentenpaneel. Daarbij kunnen afwijkingen tekenen zijn van een ongeval of val.
Ander zaken die je bekijkt zijn krassen of afwijkingen van een gevallen
motor, zoals bij de voetsteunen of uitlaatpijpen. Houd de handrem vast en
druk een aantal keren op de voorwielophanging. Het moet stevig aanvoelen. Stap van de motor af en controleer de voorvorken op tekenen van
roest, putjes en olie. Dit zijn tekenen van versleten vorken, afdichtingen en
mogelijk toekomstige dure problemen.
– Terwijl je de voorvorken controleert, loop dan met je vingernagel over de
remschijven, voel dan voor ongelijkmatige slijtage of groeven. Kijk in de
remklauw om te zien hoever van de pads zijn versleten. Als de motorfiets
voorzien is van spaken, controleer de algemene toestand van de individuele spaken. Voor alle soorten wielen kijk je naar deuken of schade aan de
velg.
– Zet de fiets op de midden standaard indien aanwezig is ; draai het stuur
van links naar rechts. Zo voel je voor elke eindbeweging of er ruwheid zit
in het balhoofd.
– Controleer zo mogelijk het zichtbare beeld; Verwijder van het zadel
om ook er onder te kijken. Er mogen geen deuken, knikken of zichtbare
schade aan het frame te zien zijn. Zitten die er wel, laat die motorfiets dan
staan, grote kans dat hij een stevige val of ongeval gehad heeft.
– Terwijl de zitting er af is heb je toegang tot de accu, sluit je multi-meter
aan op de twee de accupolen en controleer de spanning. Het moet niet
minder dan 12 volt zijn. Start de motor. De meter mag niet meer dan 14
volt of zo tijdens het draaien aangeven. Als dat wel zo is, kan dat een
teken zijn van een ‘onbetrouwbare’ voltage regulator en het kan een accu
overladen en problemen veroorzaken. Controleer in dit stadium ook de
lampjes en indicatoren / richtingaanwijzers. Trek een zekering of twee uit
en controleer op corrosie. Doe dit natuurlijk met de motor uitgeschakeld.
Controleer ook de accupolen en de algehele uitstraling van de batterij. Zet
de zitting weer terug.
– Open de brandstoftank en controleer op duidelijke tekenen van roest of
corrosie met behulp van je zaklamp (niet een lucifer of
aansteker).
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PANIERBAAN 1B - WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL

TRANSPORTBAAN 28 - WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

– Inspecteer onder de beplating (Als de motorfiets stroomlijn kuipen
heeft). Verwijder dezelfde kuip die de eigenaar verwijdert om bougies te
veranderen en routine-onderhoud doet. Controleer het frame op metaalmoeheid bij de laspunten. Controleer de algehele conditie van het motorblok, stekkers, en radiator. Controleer op lekkage rond het oliefilter en olie
carter bout.
– Kijk naar het peil van de remvloeistof. Deze zit meestal bovenop het
stuur, in een behuizing met een doorzichtig venster. Met draaiende motor,
trek je hard aan de voorremmen en laat ze dan weer los, kijk ondertussen
naar het vloeistofniveau. Het moet dalen en weer omhoog komen. Het
moet snel stijgen zodra de rem wordt losgelaten.
Maak een Proefrit
4. Kies als het mogelijk is een leuke dag met droge wegen en een goede
zichtbaarheid. Breng je rijbewijs en natuurlijk je eigen motorkleding en
helm mee als je die hebt. Bij de meeste dealers kun je wel wat motorkleding en helm lenen om te gebruiken. Bij een dealer zul je een verzekerings verklaring moeten ondertekenen. Net als bij een particulier zul
je eventueel je rijbewijs af moeten geven aan de verkoper als soort van
zekerheid.
– Kies, als het mogelijk is, een route die je kent, liefst met weinig verkeer
en een goede toestand van de weg. Begin langzaam en probeer eest te
wennen aan de manier waarop de motor voelt en reageert.
– Test de remmen. Ze moeten niet “pulseren”. Dat is een teken van kromgetrokken schijven. Ze moeten soepel en gelijkmatig gaan en niet met
geweld aangrijpen of “sponzig” aanvoelen.
– Ga rustig door alle versnellingen. De transmissie moet stevig aanvoelen
en niet uit de versnelling slippen bij het accelereren of ‘onhandig’ voelen.
– Als je op een recht, schone stukje weg zit, probeer dan eens om naar
links en rechts te “weven” om te zien hoe de motor reageert. De motor
moet stabiel en gemakkelijk te controleren zijn en goed en direct aanvoelen.
– Luister naar ongewone motorgeluiden, schurende of krakende geluiden
of rammelen en je onnodige trillingen voelt.
Controle na de Proefrit
5. Inspecteer de motorfiets weer na de rit, kijk en zoek naar eventuele
lekkages of druppels. Controleer de olie, zowel via het kijkglas of; als de
motor afgekoeld is, met de peilstok als die aanwezig is. De meeste semi
of volledig synthetische olie wordt donkerder na slechts een
paar kilometer. Dat is volkomen normaal.

25

VERKEERSSCHOOL

SCHURINGA

Onderhoud Geschiedenis
6. Vraag naar een onderhoud geschiedenis. Het is altijd een goed ding dat
om te hebben, maar om verschillende redenen kunnen zij niet beschikbaar zijn. Sommige mensen onderhouden hun motor liever zelf, maar
ook dan hebben ze vaak nog de aankoop nota’s van grotere onderdelen.
Vraag om een handleiding en eventueel naar de fabriek gereedschapskit
als die beschikbaar is.
Wees Realistisch en Prijsbewust
7. Wees realistisch bij de onderhandelingen over de uiteindelijke prijs van
de motorfiets. Voor een particuliere verkoper kan dit zijn kindje zijn en je
wilt hem niet beledigen door hem geen eerlijke prijs te bieden. Bij een
dealer, beseffen je dan dat de verkoper bepaalde doelstellingen moet
halen en dat er een baas over zijn schouder mee kan kijken. Doe vooraf
wat onderzoek online; maak gebruik van de verkoopprijs gidsen als die
beschikbaar zijn, of lees de motor advertenties om idee van een reële
marktwaarde van die motorfiets te krijgen. Vervolgens stelt je voor jezelf
een koopprijs vast die bij overeenkomstig is en bij jou past.
Waarschuwing!
Motorrijden brengt risico’s met zicht mee. Wees voorbereid. Bespaar
NIET door de goedkoopste veiligheid uitrusting te kopen. Neem de tijd en
kies je motor kleding met zorg.
Ook heel belangrijk, neem wat lessen extra voor je weer gaat motorrijden.
Dit zal helpen om je weer een defensieve bestuurder te maken. Het zal
je zeker helpen om weer voldoende kennis en ervaring op te doen om
opnieuw op te stappen. Het zal zeker ook je zelfvertrouwen om goed te
rijden weer doen toe nemen!
Koop nooit meer motorfiets dan je kunt rijden. Rij binnen je grenzen en
ervaring. Heb je twijfels over de weg – rijwaardigheid van een bepaalde
machine .. Rij hem dan niet!
Misschien dat deze tips je kunnen helpen.
Albert de Boer
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Theorieavond

door Marga Duit

Donderdag 13-02-2020
Donderdagavond 13 februari was het weer zover. We gingen onze hersenen op frissen met een theorieavond georganiseerd door onze motorclub
bij rijschool Schuringa te Winschoten. Om zeven uur was de binnenloop
en om half acht gingen we beginnen. Bij binnenkomst verwende Derk ons
met een kop koffie en een lekker plak cake. Even onder het genot van
onze koffie was het even bij praten, want ja, in de wintertijd zie je elkaar
niet zoveel. En toen was het zover, met 14 personen gingen we examen
doen. He wat is dit?, geen stemkastjes, maar een formulier met een pen.
Daar was veel pret om, want je moest nu dus zelf het antwoord op schrijven. Na de vijftig vragen, hadden we even pauze en trakteerde Derk ons
nog weer op een kop koffie. En toen werden we gewaar wie geslaagd of
gezakt was. Nou ik kan jullie vertellen, dat het maar goed is dat het geen
echte examen was, anders hadden velen van ons niet meer mogen rijden.
Toch hoor je elke keer weer, dat elk jaar een theorieavond niet verkeerd is.
Je leert de nieuwe borden kennen en weer wat verkeersregels. Na afloop
van het examen werden er vier prijzen uit gereikt. Derk kreeg uit handen
van onze voorzitter een vleespakket aan gereikt, voor het geven van de
theorieavond. Bij deze nogmaals bedankt Derk.
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De eerste prijs was voor :
Tweede prijs:		
Derde prijs:		
En de poedelprijs:

Aad de Graaff
Gert v/d Laan
Chris Timmer
Marga Duit

Ik kijk terug op een weer interessante en leerzame avond.
Marga Duit.

Zithouding op de motor
door Albert de Boer
Beste motorvrienden,
Waarom zithouding belangrijk is voor goede voertuigbeheersing
Door tijdens het motorrijden goed te kijken, bewaar je balans en zorg
je voor overzicht in het verkeer. Je kijktechniek is stap één voor goede
voertuigbeheersing. De juiste zithouding is stap twee. Op de weg ben je
namelijk voortdurend aan het corrigeren om je rijgedrag bij te stellen. Met
een goede houding zorg je voor een optimaal contact met je motor en een
‘fits like a glove’-gevoel.
Tips voor een goede zithouding
ONTSPAN!
Het doel moet zijn dat je ontspannen op je motor zit, met beide handen
aan het stuur, je armen licht gebogen, je voeten op de steunen en – heel
belangrijk – je blik gericht op de horizon!
KNIEËN LOSJES TEGEN DE TANK
‘Klem’ (niet echt) je benen losjes tegen de tank en houd je rug recht.
Voorkom dat je als een zoutzak op je motor zit, zorg juist voor een actieve
maar ontspannen houding.
ARMEN LICHT GEBOGEN
Ga zo zitten dat je niet je armen helemaal hoeft te strekken. Houd je armen licht gebogen.
Juiste bediening van de motor
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BEDIEN HET STUUR NIET KRAMPACHTIG
Je handen rusten op de handvatten van je stuur. Houdt ze losjes vast en
niet krampachtig. Zorg ervoor dat je polsen recht staan, zodat je de koppeling en voorrem soepel kunt bedienen. Hoeft dat niet, haal dan je vingers van de koppeling of voorrem af. Ga niet knijpen in het handvat, want
daarmee geef je onbewust, ongewenste invloeden door aan je motor,
bijvoorbeeld bij (zij) windvlagen of kijken over je schouder
bij het checken van de dode hoek.
Je moet als het ware kunnen motorrijden en pianospelen tegelijk.

BEDIEN DE VOETPEDALEN VANUIT JE ENKEL.
Wat voor de handen geldt,
geldt ook voor je voeten.
Houd ze op de steunen met
je tenen naar voren gericht,
naast het schakel-en rempedaal.
Soepel en vloeiend zijn ook
hier de sleutelwoorden.
Bedien de pedalen vanuit je
enkel, zonder je voet op te

06-53890273

tillen van de steun, want alleen dit al kan de balans verstoren.
Til je je voet wel op, dan beweegt je motor uit de rechte lijn die je juist wil
hebben en moet je weer onnodig
corrigeren.

Koppeling los.

Koppeling vast
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Maart, april, mei, september en oktober elke zaterdag geopend.

Zelfoverschatting
Bij veel mensen is er
sprake van onrealistisch
optimisme. Narigheid
overkomt altijd een
ander, toch? Mensen
schatten de kans op
prettige gebeurtenissen
groter in dan de kans dat
hun narigheid overkomt.
Mensen hebben gauw de
neiging hun talenten te
overschatten en te denken dat een situatie controleerbaar is. Ze nemen
te veel risico, met het
gevoel dat ze de situatie
goed hebben ingeschat
en het genomen risico
verantwoord is. Mensen
stellen zich regelmatig
bloot aan meer risico dan
verstandig is en nemen
onvoldoende preventieve
maatregelen voor die al
die dingen waarvan we weten dat ze geregeld verkeerd gaan.
Een van de meest voorkomende eenzijdige ongevallen met een motor is
te wijten aan een te hoge snelheid in combinatie met zelfoverschatting. In
de wereld van het motorrijden, waar alles wel lijkt te draaien om snelheid,
de ware helden diegenen zijn die de hoogste snelheid maken en de motoren steeds sneller worden, is het moeilijk om niet meegesleept te worden
door de gedachte dat hier snelheid alles is. Onze competitiedrang doet er
vervolgens nog een schepje bovenop. Wie wil er niet sneller zijn dan een
ander?

39

Glasservice, Schilderwerken
en Timmerwerken

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

Aan de andere kant worden we constant gewaarschuwd dat snelheid, en
dan vooral een te hoge, een slechte zaak is. Er wordt ons voorgehouden
dat elke keer als we de denkbeeldige lijn overschrijden dit catastrofale
gevolgen kan hebben.
Het lijkt niet te rijmen met ons gevoel, maar vooral niet met onze ervaring.
We zien mensen onderuitgaan bij lage snelheid. Maar de wereld aan kennissen, vrienden, die al decennia lang motorrijden, zetten het gas er regelmatig flink op en hebben nog nooit één schrammetje opgelopen, zelfs niet
aan hun motor.
Wie motorrijdt, stelt zich bloot aan bepaalde risico’s, risico’s die horen bij
de sport. Maar diegenen die bewust hun grenzen opzoeken door flink te
gassen, vergroten het risico op een ongeval. Hoe vaker dit gebeurt, hoe
groter de kans dat het werkelijk fout gaat.
Waarom zijn er dan toch motorrijders die de vaart er behoorlijk in hebben
en na duizenden kilometers nog nooit één keer een ongeluk hebben gehad? En waarom zijn er motorrijders die met een beduidend lager tempo
regelmatig hun motor in de prak rijden? Of heeft het misschien niet alles
met snelheid te maken maar meer met andere factoren?
Iedereen heeft het weleens meegemaakt. Op een vrije zaterdag lekker een flink eind rijden met je maten. De oude vertrouwde weg die je al
honderd keer gereden hebt. Iedereen goedgeluimd en met een heerlijke
adrenalinekick. Die kick zorgt ervoor dat je het gas er flink ophoudt. Op
zich niets mis mee.
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Beetje bij beetje komt
echter de klad erin. Je
laat je meeslepen door
dat lekkere gevoel,
sneller en sneller door
de bochten, terwijl je
langzamerhand steeds
meer het gevoel krijgt
de controle te verliezen.
Je hebt het wel door.
Je bent boven je eigen
grens uitgestegen. Het
voelt meteen anders.
De lijn in de bocht is niet
meer zo strak, je moet vaker remmen en maakt kleine inschattingsfoutjes.
En in plaats van dat gelukzalige gevoel van het bochtenrijden dat je nog
maar even daarvoor nog had, zit je nu gevangen tussen twee bochten, de
korte stukjes tijd waarin je wanhopig probeert je fouten te corrigeren. Het
lijkt steeds sneller te gaan, de bochten en de fouten, en het lijkt wel alsof
je steeds minder tijd hebt om alles weer recht te zetten. Je soepele rijgedrag is veranderd in grillig en hoekig.
Langzamerhand vergaat het lachen je terwijl je je weg probeert te volgen.
Steeds vaker maak je jezelf verwijten bij elke nieuw gemaakte fout. Tot het
onvermijdelijke gebeurt. Je rijdt te snel een bocht in en vanaf dat moment
ben je overgeleverd aan wat er ook maar te gebeuren staat. Het is niet
anders.
Haastig een schietgebedje. Met een beetje geluk kom je er zonder kleerscheuren vanaf en beloof je jezelf dat je nooit, maar dan ook nooit meer
de controle zult verliezen.
Wat is er nu fout gegaan? Dit heeft te maken met de keuze die
je maakt. Er is altijd
het besef dat we de
controle over iets hebben. En dat heeft niet
te maken met die ene
bocht of die ene weg.
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Het is de algehele controle die we over een rit hebben. Soms beheersen
we dit perfect, we zijn ons bewust van onze eigen vaardigheden en blijven
binnen de grens. Maar op een dag besluiten we de grenzen op te zoeken
en hebben we het gevoel dat we tot alles in staat zijn. Het gevoel wel ja,
maar niet het bewustzijn. In ons achterhoofd weten we best wat onze
limiet is, maar we laten ons leiden door ons gevoel. We verliezen langzamerhand de controle, tot het ontaardt in één grote chaos.
Een goede, ervaren motorrijder die zijn grenzen kent, zal dit nooit overkomen. Die laat zich niet meeslepen door een adrenalinekick of een onbestemd avontuurlijk gevoel. Door ervaring en de feedback die hij in de loop
der jaren heeft opgebouwd volgt hij een vloeiende lijn over de weg. Voor
iedereen voelt het anders. Soms verschilt het van dag tot dag, van uur tot
uur, afhankelijk van hoe we in ons vel zitten. Maar rijd je binnen je eigen
grenzen, dan rijd je veilig. Kom je boven die grens, dan is er sprake van
zelfoverschatting.
Het overkomt ons allemaal, het hoort bij de sport. De meesten van ons leren ervan en vermijden het in het vervolg. Kom je vaker in moeilijkheden,
dan vergroot dat de kans op een ongeval.
Iedereen kent ze wel, die motorrijders die altijd even soepel, snel en ontspannen hun weg gaan. Uitermate in balans en altijd ‘in control’. De meesten hebben een bepaalde mate van wijsheid, na zuurverdiende kilometers,
waardoor ze respect hebben gekregen voor hun eigen grenzen. Zij weten
waar hun grens ligt en hebben besloten aan de goede kant van die grens
te blijven. Constant in controle over hun motor, de weg en de omgeving.
Ook zij hebben weleens de behoefte toe te geven aan hun impulsen. Op
zo’n moment zul je ze hoogstwaarschijnlijk tegenkomen op het circuit.
Ook dat is een stukje wijsheid: weten waar en wanneer je je grenzen kunt
verleggen.

Het kennen van je eigen grenzen is de beste remedie tegen zelfoverschatting. Zelfoverschatting leidt bijna altijd tot het rijden boven je limiet. En die
limiet heeft bijna altijd met snelheid te maken. Het is soms niet eenvoudig
om de zelfdiscipline en beheersing op te brengen om je motor binnen je
eigen grenzen te rijden. Maar de beloning is groot: de wetenschap dat je
alles wat in je vermogen ligt aanwendt om heelhuids op de plek van bestemming te arriveren. Het besef dat je de controle hebt, en zult houden,
over je motor en je rijomgeving. Het besef dat je relaxed en ontspannen
een heerlijke rit rijdt.
Het verband tussen snelheid en ongevalkans kan het best beschreven
worden met een machtsfunctie: de kans op een ongeval stijgt bij een snelheidstoename meer naarmate de snelheid hoger is en vice versa. Nou is
dit vooral het geval bij automobilisten. Bij motorrijders liggen de zaken nog
veel gecompliceerder. Hier hebben we namelijk nog veel eerder en meer
de gevolgen van onder andere zelfoverschatting te incasseren.
Fatalistische risicobereidheid, oftewel de illusie van onschendbaarheid,
voert hier altijd tot de fatale uitslag volgens de formule: ongevalwaarschijnlijkheid x hoogte van de schade. Alleen wie de risico’s goed inschat,
die binnen zijn grenzen en die van de rijfysica blijft, begeeft zich veilig op
weg.
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“Onze adverteerders denken aan ons,
denkt u aan onze adverteerders?”

Wist u dat?
-

door Christien Spa

we op 11 januari weer onze jaarlijkse nieuwjaars buffet hebben
gehad bij Ying Ping
hier 41 leden bij aanwezig waren
er op 13 februari j.l. weer 14 leden hebben mee gedaan aan de
theorietoets bij Schuringa
de winnaar met de minste punten vast niet in dit nummer vermeld
wil worden.
de winnaar van de poedelprijs dus ook in niet in dit nummer staat
we op 5 maart onze jaarvergadering houden, dit al geweest is als
jullie dit lezen.
jullie hier allemaal per mail een uitnodiging van hebben ontvangen
dus dat geen reden was om niet te komen.
het aangepaste huishoudelijk reglement naar jullie is gemaild
op 19 april onze opentourtocht weer houden
we hopen op mooi weer
onze secretaris al geruime tijd ziek
ze het leuk zou vinden als we haar een kaartje zouden sturen
het bestuur haar een bloemetje heeft gebracht en voorspoedige
beterschap heeft gewenst.
er zich nieuwe leden hebben aangemeld
er ook leden hebben bedankt bij de club
het motorseizoen binnenkort weer van start gaat
we hopen op een goede opkomst tijdens de toertochten
de toercommissie weer hun best doen om mooie routes te maken
de redactie weer stinkend hun best hebben gedaan om dit nummer
weer in elkaar te krijgen

Nieuwe leden!
Voor het nieuwe jaar hebben zich 5 nieuwe leden aangemeld.
We verwelkomen Bert Jansen, Jan en Ingrid Jongenengel, Debora Loning
en Edwin Wiebrands.
Debora is al vaker met ons mee geweest als duo passagier
van Willem Sopar.
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Voor de nieuwe leden een Hartelijk Welkom bij onze gezellige Motorclub!!

Verjaardagskalender
MAART		
3 maart 1996
Jeroen
4 maart 1959
Arie
11 maart 1966
H.		
24 maart 1990
Anne
27 maart 1950
Gert

Ruiter
de Boer
Neijienbrink
Kupers
Drenth

→

31 maart 1955 Bé

Nienhuis

APRIL		
1 april 1964
2 april 1964
3 april 1954
5 april 1961
5 april 1961
6 april 1953
6 april 1956
7 april 1949
8 april 1978
21 april 1956

Thomas
Oscar
Christien
Debbie
Jan
Henk
Geertje
Geert
Thijs
Aad

Rosendahl
Lamain
Spa
de Boer-Knol
Bruining
Schepers
Roukema-Meesters
Veenstra
Helmers
vd Graaff

Andre

Conradi

MEI

3 mei 1955
5 mei 1970
5 mei 1964
7 mei 1965
14 mei 1960
16 mei 1968
19 mei 1964
20 mei 1951
23 mei 1968
23 mei 1976
27 mei 1964
29 mei 1952
31 mei 1972
31 mei 1995

Marjolein
Luppo
Gert
E.		
Gebina
Jack
Hanno
Wim
Wendy
Gerrit
Sipke
Hilda
Ramon

→

van Heteren
Teuben
vd Laan
Graver
Hoesen-Westerling
Veldkamp
Engelkes
Molanus
Wildeman
Velthuyzen-van Zanten
Roukema
Everts
Kuiper
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De Stamtoavel

door Ben Brader

Een 10 jarig meisje stormt de kamer binnen en vraagt aan haar moeder:
“Mama, kan ik al kindjes krijgen?”
“Nee meisje, natuurlijk niet”, antwoordt haar moeder glimlachend.
Het meisje rent uitgelaten het huis weer uit en roept:
“Okay jongens, gewoon weer doorspelen!”
Moeder: “Ben je nou helemaal belazerd! Roken op jouw leeftijd.”
Achtjarig zoontje: “Dat is nog niks, ik ben ook al met een meisje naar bed
geweest.”
Moeder: “Wat? En met wie?
Zoontje: “Dat weet ik niet meer , ik was nl straalbezopen”.
Een echtpaar is 25 jaar getrouwd. “Wat zullen we er aan doen?”
vraagt de vrouw.
Zegt de man: “Wat dacht je van een minuut stilte?”.
Een man met een potentiestoornis bezocht zijn huisarts. Het was nog in
de jaren voor de opkomst van Viagra.
Zijn arts is een overtuigd aanhanger van alternatieve geneeswijzen, luisterde naar zijn probleem en zei: “Ik schrijf je het volgende voor, een kuur
van zuivere buienhoning, drie maal daags een eetlepel heel simpel maar
effectiefen kom over twee weken maar es terug”.
Twee weken later meldt de patiënt zich weer op het spreekuur. “En?”
vraagt de dokter, “hoe gaat het nu?”
“Het zoemen gaat aardig dokter, maar het steken is nog niet veel soeps”.
Een uitgelaten gezelschap oudere heren bezoekt laat op de avond een
bar.
Net op dat ogenblik staan een paar jongere meisjes op het punt om te
vertrekken. “Hallo schoonheden, waarom zo’n haast?”, probeert een van
de mannen aan te pappen.
“Naar onze oma, om te zeggen dat er voor hen nu ook wat te beleven valt
in de bar”.
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Oude wijsheid:
“Een man wordt pas oud als hij de hele nacht nodig heeft voor wat hij
vroeger de hele nacht deed”.
Op een camping in de Ardennen werd door de kampeerders een
internationaal feestje georganiseerd. De Belgen brachten bier mee, de
Fransen wijn, de Engelsen whisky en de Nederlanders hun familie.
Jan komt ’s morgens fris geschoren uit de badkamer en zegt tegen zijn
vrouw die nog in bed ligt: Schat, wil je wel geloven dat als ik mij ’s morgens
scheer, ik mij tien jaar jonger voel?” Slaperig antwoordt zij van onder de
dekens vandaan: “Kun je je niet beter scheren voordat je naar bed gaat”.
De meester geeft Natuurkundeles.
“Bij hitte zet iets uit en bij kou krimpt iets, wie kan daar een goed
voorbeeld van geven”.
Een bijdehandje uit de klas zegt: “De zomervakantie duurt zes weken en
de kerstvakantie maar twee”.
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Lid worden?
MI

OS

’9

3
Blijham

5

5
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Neem gerust
contact op
59
06 53 77 10 29 - info@rijschooleddygraver.nl

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

