Voorwoord
Beste motorvrienden,
Wat een bijzondere tijd.
Maart 2020, persconferentie, je mag niet meer aan het werk. Nederland op slot.
COVID-19 het corona virus eist slachtstoffers in Nederland.
We hebben allemaal onze eigen gedachten hierover.
Voor sommigen van ons verandert er bijna niets, misschien wat aanpassingen op je werk,
wat verder uit elkaar staan en thuis douchen misschien in plaats van op het werk. Voor een
andere is het vanaf 16 maart niet meer naar je werk mogen en of kunnen omdat de boel op
slot is gezet, geen vader, moeder, opa of oma mogen bezoeken.
Maar Wat Betekent Dit Allemaal Voor Onze Club?
Geen bijeenkomsten meer organiseren, want dat mag namelijk niet. En dat is ook wat we
gedaan hebben, we hebben de toertochten geannuleerd.
Onze eerste opentoertocht door Duitsland kon dus ook niet omdat de toercommissie niets
kon regelen bij de horeca in Duitsland.
De tweede tocht is ook geannuleerd omdat hier de horeca ook niet open is.
Nu hoor ik je denken, maar we hadden zelf wel wat mee kunnen nemen voor onderweg,
klopt dat had gekund. Maar het feit is namelijk dat we jullie als leden van onze club hebben
opgeroepen om samen te komen en een tocht te rijden, dus georganiseerd en dat mag dus
niet. Ook al houd je netjes 1.5 m afstand.
(voorzitter veiligheidsraad)
We hopen dat we de tocht van 21 juni door kunnen laten gaan en ook de tweede opentoertocht op 16 augustus, maar ik houd jullie op de hoogte via info@mcmios93.nl
Allemaal veel plezier gewenst met het lezen van deze Pitstop.
Albert M de Boer voorzitter
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Adressen enzo...
Voorzitter
Albert de Boer

					

(e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)

A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358

Secretaris			
Christien Spa

(e-mail: secretaris@mcmios93.nl)
Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597-561212

Ledenadministratie

Christien Spa

(e-mail: ledenadministratie@mcmios93.nl)
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
Henk Loois
Kupers, Albert
Boer, de Arie

(e-mail: info@mcmios93.nl)
Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597-561983
Lutjeloosterweg 4, 9697VB Blijham, 0597-562490
Blijhamsterweg 10, 9672AA Winschoten, 0597-561136

Toercommissie			

Jaap Duit
René Hoesen
Roelf Hummel
Luppo Teuben

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
H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 06-18490176
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927

Kopij voor nummer 3, 2020 moet
binnen zijn voor 14 augustus 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

Een driewieler

door Herman Nijenbrink

Een driewieler , leuk speelgoed al ben je geen kind meer!
Hallo , ik ben Herman Nijenbrink, een aantal MIOS’93 leden hebben me
in de 3 jaren dat ik nu lid ben en daarvoor als gast wel eens gezien op of
een zwarte Triumph 955 sprint die ik al zo’n 19 jaar in mijn bezit heb en
met een km stand van 4000 km gekocht heb en nu op 100000 km staat.
Of op mijn Moto Guzzi Stelvio die ik inmiddels ook al weer ruim 3 jaar heb.
Allebei geen dertien in een dozijn motorfietsen , maar dat vind ook gelijk
de charme eraan.

Maar als titel van dit stukje staat er een driewieler, dat slaat op mijn Russische Ural 650 met zijspan van bouwjaar 1992, nu had ik daar net zo goed
1975 of 2019 als jaartal bij kunnen zetten , want de uiterlijke verschijning
van dit vehikel doet vermoeden dat het nog veel ouder is dan in werkelijkheid het geval is en ze zijn nog steeds te koop in dezelfde vorm , maar
inmiddels wel met allerlei technische doorontwikkelingen er op en aan , de
techniek is dan modern maar de looks nog steeds retro.
Maakt niet uit waar je met zo’n driewieler aan komt zetten,je valt op
(ondanks dat die van mij in een onopvallend legergroen is
overgeschilderd door de vorige eigenaar), de eerste vragen
die je dan krijgt zijn:
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- is deze gerestaureerd ?
- hoe oud is die?
- is die nog uit de oorlog?
- is dit een oude BMW ?
- hoe snel kan die?
- gaat hij vaak stuk?
- kan je nog onderdelen kopen?
Vervolgens gaan ze dan vertellen dat een familielid van hun nog een
zijspan heeft gereden met meer of minder succesvolle verhalen , of ze
kraken dat bakkie af omdat je net zo breed bent als een auto en er zo niet
mee tussen de file door kan.
Nou dan een paar antwoorden: Nee, niet gerestaureerd, of gereviseerd,
enige onderdelen die ik vervangen heb zijn de cilinderkoppen, omdat
een van de vorige sleutelaars daar de schroefdraad van de bougies had
vernagelt en ik heb de standaard telescoop voorvork vervangen door een
voor zijspangebruik wat meer bekende schommelarm voorvork.
Zoals gezegd bouwjaar is 1992 , hij is dus niet uit de oorlog en het is dus
ook geen oude BMW, dit wordt meestal genoemd omdat ook een URAL
een 2 cilinder boxermotor heeft en er wel veel op lijkt. Dit is niet geheel
toevallig… de Russen hebben in de tweede wereldoorlog een aantal BMW
wehrmacht zijspannen buit gemaakt, deze ontleed en gekopieerd dat was
de aanloop voor zowel de Ural als Dnepr M72 zijklepper boxer motoren.
Eind 60-er jaren is op dat principe een doorontwikkeling geweest en dat
werd een 650 cc kopklepper. De Wehrmacht zijspannen zijn in diezelfde
tijd ook gekopieerd door o.a. de Amerikanen ( Harley heeft een aantal prototypes gemaakt, maar die bleken veel te duur te zijn om tijdens de oorlog
te produceren> er staat één in het American Motormuseum in Raalte) en
de Chinezen , daar wordt nog steeds de Chang Jiang gebouwd .
Hoe snel kan die , topsnelheid is op den duur zo’n 100 km/h , maar dat
vind jezelf en de motor niet fijn. Het lekkerste rijd deze bij zon 80 km/h ,
maar dat doet hij dan ook op elke ondergrond die je kan bedenken, modder, zand , sneeuw , asfalt het maakt niet uit. Wel vergt het een oplettende rijstijl van de bestuurder, want tot en met 1999 zijn de 350 kg zware
zijspan combinaties uitgerust met remmen die eigenlijk beter de naam
vertragingselement kunnen hebben en ongeveer de stand van techniek
hebben van bromfietsen uit de 70-er jaren. Trommelremmen met mechanische bediening, dus dat is niet remmen en stilstaan, daar kan je rustig
ondertussen een schietgebedje houden dat je op tijd tot
stilstand komt.
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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.

Gaat hij vaak stuk, nou eigenlijk niet, de zeer eenvoudige en toch robuuste techniek heeft eigenlijk weinig problemen, op het knappen van een 10
tal spaken tegelijk en de voorheen genoemde kapotte bougieschroefdraad
heeft hij me eigenlijk nog niet laten staan langs de kant van de weg.
Zijn er nog onderdelen te koop, ja bij de vleet, via EBay uit Rusland,
Oekraïne , er zitten 2 online shops in Duitsland en hier in Nederland is
bij alle Ural/Dnepr eigenaren de onderdelen handel Rolpa in Marsum en
RB-motoren in Genemuiden bekend. Onderdelen prijzen vallen reuze mee
, alleen als je wat besteld via EBay is het soms even een tijdje onderweg,
maar het komt wel. Meestal zeer ludiek verpakt in kussenslopen, dozen
volgestouwd met Russische kranten , soms helemaal volgeplakt met
postzegels e.d.
Ik gaf al aan dat er de naam Ural of Dnepr aan vast zit , heel veel “specialisten” die iets van een klok hebben horen luiden en de klepel niet kunnen
vinden of in de nek hebben gekregen zeggen dat dit hetzelfde is en dat
alle onderdelen uitwisselbaar zijn. Dat is dus niet het geval, Ural is Russisch en wordt gemaakt in de IMZ fabriek in Irbit en de Dnepr is een zusje/
broertje ervan en werd in Oekraïne gemaakt in Kiev, er zijn een aantal
dingen uitwisselbaar, zoals wielen , remmen e.d. maar dat heb je ook met
andere motorfietsen , die dingen komen van een toeleverancier of worden
volgens een bepaalde standaard gemaakt. De opbouw van de motorblokken is toch in Detail net even anders en met veel Oostblok inventiviteit
is het ook wel pas te maken als je niks anders hebt, maar dat komt de
betrouwbaarheid niet ten goede.
Tot zover de antwoorden , die je meestal moet geven bij een tankbeurt of
op een trefpunt waar motoren bij elkaar komen ( en er tientallen veel duurdere motoren staan te blinken) .
Waarom heb ik zo’n ding gekocht en waarom wil je er op rijden?
Nou het is zoals mijn andere motoren ook niet een dertien in een dozijn
motorfiets , heeft eenvoudige techniek waar je zelf nog van alles aan kan
doen en sleutelen. En het is gewoon Fun!
Dat is de korte versie, de lange versie is : We zaten met een aantal motorvrienden een keertje tijdens een toertocht op een terras en toen kwamen er twee van deze zijspannen langsgereden. Twee van het groepje
zijn vrijwilliger bij de jaarlijkse Sintmarun in Tolbert ( een tocht met cliënten
van stichting de Zijlen) en riepen gelijk van : “zo’n ding moesten we maar
eens kopen en dan om beurten met dit soort ritjes mee doen”
een paar maand later gooiden er 12 motorvrienden wat geld
in een pot en werd een Dnepr met zijspan gekocht , met nog een
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Moldavisch kenteken , bij de handelaar in dit soort dingen in Genemuiden.
Vervolgens een paar dingen vervangen , zoals olie , banden enz. En er
werd door een aantal mensen een cursus zijspan rijden gevolgd bij rijschool Koops in Assen . Alvorens ik die cursus gedaan had , dacht ik dat
kan niet moeilijk zijn : je kan immers niet omvallen, de bediening is gelijk
aan een motor…. Wat kan er verkeerd gaan…?
Nou veel !! kijk maar eens op YouTube , typ Ural sidecar in en je krijgt een
aaneenschakeling van al dan niet dronken Russen die van allerlei stunts
en ongelukken uithalen.
Bedenk wel , een zijspan rijdt niet als een motor en ook niet als een auto,
trike of Quad. Een zijspan stuurt naar links en naar rechts wezenlijk anders en bij remmen of optrekken heb je te maken met een behoorlijk gewicht wat niet symmetrisch is verdeeld en dan ook verschillend reageert.
Het was dus na 30 jaar op solomotoren gereden te hebben weer opnieuw
leren rijden en nu met een zijspan. Het eerste ritje resulteerde ook in een
vreemde zwieper richting linker berm en kwam tot stilstand in een net
aangeplante Meidoorn heg , waarvan ik de stekels dwars door mijn motorbroek na een maand nog in mijn knie had zitten.
Maar wel weer een “kwajongens ervaring” die mij aangreep en ik heb dan
ook niet lang daarna net zoals 4 andere enthousiastelingen van het clubje
zelf zo’n ding gekocht. En beleef er telkens veel plezier aan , vooral als je
met zo’n liefdadigheidsritje een ander er een leuke dag mee kan bezorgen.
De eerste “gemeenschappelijke “zijspan is inmiddels weer verkocht ( aan
iemand in Wedde) , dit omdat diegene die hem in stalling had ging verhuizen en geen plaats meer had en de meest fanatieke zijspanrijders inmiddels zelf één hadden gekocht.
Dus pas op als je eraan begint ben je of snel genezen van dit zijspan virus
of het neemt je te pakken en je komt er niet zo snel weer vanaf! ( dit is
tenminste een duidelijke virus waarschuwing dacht ik zo)
Groet’n u’t Finsterwolde, Herman
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Coronamaatregelen
versoepeld?
De coronamaatregelen worden de komende maanden vermoedelijk
steeds meer versoepeld, maar aan het verbod op samenkomsten in
de openbare ruimte wordt voorlopig niet getornd. Het is alleen niet
altijd duidelijk wat wel en niet mag. Hubert Bruls, voorzitter van het
Veiligheidsberaad, erkent dat sprake is van een “grijs gebied”.
“Maar dat is altijd zo. Kijk maar naar allerlei bepalingen die we in onze
plaatselijke verordening hebben. De meeste wetten zijn niet zo zwart-wit
en dat houdt ons land ook mooi leefbaar”, aldus Bruls, die ook burgemeester van Nijmegen is.
Nog even de regels, want hoe zat het ook alweer? Wat mag nou wel en
wat mag niet op straat?
In de noodverordening, die vanaf eind maart in alle 25 veiligheidsregio’s van kracht is, staat dat het verboden is “om samenkomsten te laten
plaatsvinden, te organiseren, of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke
samenkomsten deel te nemen”.
Op dat verbod gelden vier uitzonderingen: wettelijk verplichte samenkomsten (bijvoorbeeld gemeenteraadsvergaderingen), samenkomsten
die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden
van instellingen (zoals bij bedrijven), uitvaarten en bruiloften en ten slotte
religieuze samenkomsten.
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Daarnaast staat in de noodverordening dat het verboden is om in de openbare ruimte “zich in een groep van drie of meer personen op te houden”,
waarbij geen onderlinge afstand van 1,5 meter wordt aangehouden. Voor
kinderen tot en met twaalf jaar geldt dat verbod niet, net als voor mensen
die een huishouden vormen.
In de praktijk betekent dat dat samenkomsten verboden zijn, ook al wordt
1,5 meter aangehouden, maar dat groepsvorming wél mag, als aan die
onderlinge afstand van 1,5 meter wordt voldaan.
Verschil tussen samenkomst en groepsvorming?
Maar wat is dan het verschil tussen een samenkomst en groepsvorming?
Om dat verschil te bepalen draait het volgens de politie om het antwoord
op de vraag of sprake is van een “georganiseerd karakter”. Een picknick
of een barbecue is georganiseerd en mag daarom dus niet (samenkomst).
Zelfs niet als iedereen onderling 1,5 meter afstand van elkaar houdt.
Elkaar toevallig tegenkomen op straat en een praatje met elkaar maken
is niet georganiseerd en mag dus wél als aan de 1,5 meterregel wordt
voldaan (groepsvorming). Dat geldt ook voor ouders die op voldoende
afstand van elkaar in een speeltuin naar hun kinderen staan te kijken en
daarbij kletsen met elkaar.
‘Alleen handhaven bij echte excessen’
De Nijmeegse burgemeester noemt het een “koud kunstje” om voorbeelden te noemen die binnen het grijze gebied van de noodverordening vallen. Maar daar wil hij niet te veel de nadruk op leggen.
Bruls: “Het komt er vooral op neer dat je handhaaft als er echt excessen
zijn. Als mensen echt moedwillig de regels overtreden. Groepjes jongeren
die steeds weer bij elkaar blijven komen en niet willen luisteren. Iemand
die een feestje organiseert met honderd mensen.”
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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

Even voorstellen:
Ilse Hummel
Mijn naam is Ilse Hummel. Ik ben bijna 25 jaar en woon bij mijn ouders in
Oude Pekela. Sinds november 2017 heb ik mijn motorrijbewijs. Omdat ik
toen nog geen 24 was, heb ik het A2 rijbewijs. Inmiddels mag ik al voor
mijn A-rijbewijs, maar omdat er door de maatregelen van het coronavirus
geen examens zijn, moet ik hier nog even mee wachten.
Ik rijd op een Honda CBR600F uit
1998, deze is dan ook begrenst i.v.m.
mijn A2 rijbewijs. Deze motor hebben
we opgehaald in augustus 2017 en is
dan ook mijn eerste motor. Inmiddels
hebben we hem iets gepimpt met wat
roze details!
Mijn droommotor… Ik denk toch ooit
een 1000, iets als een Yamaha R1 of
een Honda Fireblade, maar een R6
vind ik ook erg mooi.. Eerst maar eens
een tijdje op mijn Honda blijven rijden,
en dan zonder begrenzing!
Ik ben vorig jaar voor het eerst met de motor op vakantie geweest, tijdens
het motorweekend van MIOS. Dit was een fantastische ervaring. Ik merkte
ook dat, doordat je 4 dagen achter elkaar lange stukken op je motor rijdt,
je je steeds meer één voelt met je motor. Ik zei toen dat ik de wegen in
Nederland nu maar saai zou vinden, na in Luxemburg gereden te hebben
haha.
Sinds ik mijn motorrijbewijs heb, heb ik
er een grote groep vrienden bij. Motorrijden is niet alleen maar motor rijden,
ben ik achter gekomen!. Het is zoveel
meer. Ik ben dan ook ontzettend blij dat
ik de keuze heb gemaakt om toch mijn
motorrijbewijs te halen, hier heb ik geen
seconde spijt van gehad!
Mijn motor is voor mij echt een stukje
plezier, vrijheid, adrenaline en ik vind het
toch ook best wel een beetje stoer!

PANIERBAAN 1B - WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL

TRANSPORTBAAN 28 - WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

Even voorstellen:
Tonnie en Gea Schenkel
Laat ik ons eerst even voor stellen, Tonnie Schenkel en Gea Schenkel
Wij komen uit Bellingwolde . Zijn nu 1 jaar lid van Mios.
Ik (Tonnie) ben eigen rijder en Gea werkt bij de buurtzorg.
Sinds wij lid zijn en we elke maand een tocht hebben gehad 2019 ,hebben
wij zeer veel plezier in onze (motor 3 wieler can am spyder) en hebben
elke maand uit gekeken naar de tochten. Die de toercommissie samen
stelt. Ook de andere activiteiten zo als BBQ, Yin Ping en theorie-avond bij
Schuringa. En natuurlijk de puzzel rit was super. Ook vinden we het heel
fijn dat je als vreemden zo goed in de groep word op genomen . En we
hopen nog op veel fijne jaren bij de club. En we wensen de toercommissie
nog vele jaren om van hun tochten te kunnen genieten.
Met met vriendelijke groeten, Tonnie en Gea
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Hemelvaart Sauerland 2017

door Albert Boer

Vorig jaar oktober hebben we met een aantal motorvrienden het plan op
gevat om met Hemelvaart naar Sauerland te gaan. Op donderdag 25 mei
j.l. was het dan zover. De week van te voren de motoren gecheckt waar
nodig olie water of lucht erbij gedaan. Debbie haar motor daar was net de
klepdekselpakking van vernieuwd, was al de tweede keer dat deze vervangen moest worden en is het goed. We hadden die woensdag van te
voren de koffers gepakt, het meeste heeft Debbie aan de motor hangen
want zij heeft twee grote koffers. Donderdag morgen om 8:15 uur komt
Henk aangereden, zodat we nu naar Alteveer konden gaan om Albert en
Willie op te pikken. We hadden om 09.00 uur afgesproken bij Kannalloni een Pizza Restaurant aan de A31 bij Dörpen waar we Chris en Willie
zouden treffen. Albert op de Gold Wing andere Albert op een Yamaha 900,
Debbie op de Yamaha 600, Willie rijdt op een Triumf, Henk op een BMW
en Chris en Willie op een Pan. Iedereen aanwezig gaan we nu richting
Schmallenberg (Oberkirchen), de totale lengte van deze tocht is 287 km.
Eerst een stukje A31 en dan gaan we later op de B408. Onze eerste stop
aan de B213 Laxterner Sand, koffie met warme appelgebak. De eerste 90
km zitten erop. Hier hebben we lekker in het zonnetje gezeten want het
was nog wel frisjes. Koffie op daar gaan we weer, richting tweede stop.
Deze is gepland In Hamm, bij Andre’s Dinner, we hebben dan ongeveer
200 km erop zitten. Onderweg zijn we er nog even af geweest, dit was in
Munster, want het wordt al warmer plm 25 graden. Nadat we bij Andre lekker hebben gegeten vervolgen we onze weg.
Nog 87 km te gaan we verlaten de B63 om hier weer een stukje autobaan
te nemen de A445 en later de A46 en bij afslag 66 eraf naar de B229 nu
nog 47 km.
Hierna begint het mooier te worden, wegen worden wat smaller en meer
bochten en warmer!!
We zijn bijna in Oberkirchen nog een keer rechts en links en dan moest ik
even terug naar de eerste want deze bocht naar links ging behoorlijk omhoog. Ons pension ligt aan de linkerkant en de eigenaar heeft de garage
al voor ons open gedaan, onderdak parkeren met een eigen sleutel voor
de garagedeur. Top geregeld Chris.
Nadat we de koffers e.d. van de motoren hadden gehaald, kregen we de
kamersleutel en dan je raadt het al onder de douche!!!
Zo weer lekker fris en schoon en nu eerst een pot bier!!
We hebben die avond gegeten bij hotel Dorste uitgezocht
door Willie en we hebben hier heerlijk gegeten, land
gerechten met kelderbier.
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Vrijdag 26 mei 2017.
Goed geslapen en van een goed ontbijt genoten.
Het plan voor vandaag is naar Willingen is plm 45 km en van daar uit de
route op pakken naar de Diemelsee, Marsberg, Bad Arolsen. Edersee,
Korbach, Winterberg en weer naar Oberkirchen, rondje van 200 km, dus
vandaag 245 km.
We zijn om 10:00 vertrokken en het was al warm.
De bedoeling was dat we in Willingen naar het Brauhaus zouden gaan,
maar de rondleiding was alleen om 10:30 uur en wij dachten vanaf 10:30
uur. Dan hier eerst maar een Weizen Alcohol vrij en lekker koud aub.
Route geladen voor het volgend
rondje en de eerste stop staat
gepland bij een Bikercafe
Färhhaus aan de Diemelsee
voor de lunch van vandaag en
we waren hier niet alleen.
Hier hebben even wat gegeten
en gedronken om onze weg
verder te vervolgen.
De route gaat verder naar Marsberg waar ik een stop heb gepland
bij een Italiaans ijscafé waar we
verschillende lekkere ijsjes hebben genuttigd.
We vervolgen onze tocht richting
Bad Arolssen over de dam bij de
Twistestausee. Hierna rechtsaf
naar Braunsen om zo via Sachsenhausen en Nieder Werde bij de
Ederstausee uit te komen. Grootste gedeelte om de Edersee en nog een
stuk langs de Affolderner See om zo richting Frankenau te komen.
Hier zitten leuke stukken tussen met veel bochtjes en up en
downs tot.
Tot dusver een zeer leuke route. We gaan nu weer omhoog richting Kobach en gaan nu op zoek om te gaan eten. Natuurlijk hebben we onderweg diverse stops gemaakt voor eten drinken en peukenpauze.
Even voorbij Korbach stoppen we aan de Uplanderstrasse 18 in Korbach.
Een klein terrasje om wat te eten. Het is zo op het oog
kleine Pizzaria met de naam Da Susi. We hebben hier
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heerlijk gegeten en vreselijk gelachen en
zo ook de tijd vergeten, meer als anderhalf uur hebben we hier gezeten gegeten
en gedronken gelachen, wat een heerlijk
mens was dat.
Vooral Willie had plezier wilde zelfs een
afspraak maken met Susi.
Nadat we weer een beetje bijgekomen
waren hebben we onze reis vervolgd richting Oberkirchen nog 47 km, we
waren om 21:50 weer in ons pension.
Zaterdag 27 mei 2017.
Weer een goed ontbijt gehad en vandaag staat Schmallenberg en Attendorn op het programma. Tot dusver geen problemen ondervonden,
alle motoren doen het uitstekend. Mijn Gold Wing heeft hier bijna 1 op 17
gereden en Albert heeft op de Yamaha 408km met 1 tank gedaan.
Na het ontbijt gaan we koffie drinken in Schmallenberg. Hieraan gekomen
wordt het even een beetje kritisch, want we komen stil te staan in een file
voor een verkeerslicht, op zich geen probleem alleen gaat het hier vrij kort
omhoog.
Gelukkig allemaal goed doorstaan in de hitte want het is om
11:00 uur al 25 graden. Chris heeft een thermometer erop zitten.
Na de koffie willen we naar de Attendorn naar de Atta Höhle en dan doet
de zumo even niet wat ik wil. Strepen over het beeld en geen route, dus
stoppen maar. Even een reset en dan weer verder en wat denk je niks.
Dan maar het adres van de Atta Höhle er in gezet en dat gaat wel goed.
Jammer dit is een andere weg als ik had gepland, maar is even niet
anders, deze nemen we dan maar. Eenmaal hier aangekomen willen we
maar al te graag van de motor het is hier 33 graden en geen wolkje aan
de lucht. Eerst wat drinken en dan gaan we de Atta Höhle in, hier is het
constant 9 graden, wat een verschil en lekker. Een rondleiding gehad van
bijna 1 uur en toen we buiten kwamen, brak gelijk het zweet je uit van 9
naar 33 graden. Eerst maar even wat drinken.
De geplande route voor vandaag is 160 km en de zumo werkt weer mee,
zodat we een reis kunnen vervolgen. Na nog een stop te hebben gemaakt
besluiten we richting ons pension te gaan het zweet druipt er van alle
kanten uit. Het is te warm, Chris heeft de 35 graden ook al voorbij zien
komen. Er is geen wind alleen maar zon, we gaan ons douchen een koud
biertje drinken.
Nadat we weer opgefrist zijn gaan we uit eten en we besluiten om nog een
keer naar Dorste te gaan, want hier hebben we donderdag ook heerlijk
gegeten.
En wederom lekker gegeten. Morgen moeten we weer richting huis en
hadden al even naar de weersverwachting gekeken en deze vond ik er

niet al te best uit zien. Dat zien we morgen dan wel weer. Eerst lekker
slapen.
Zondag 28 mei 2017.
Wederom heerlijk ontbijtje. Koffers gepakt motor geladen afrekenen. Per
persoon per nacht 28.50 incl. ontbijt en onderdak motor. Biertje 1.50.
We gaan nu naar huis lekker weer binnendoor is de bedoeling, maar dan
om 11:00 uur dikke donkere wolken en ik dacht dit gaat niet goed, we
moeten richting grote weg. We komen een koffie stand tegen en hier eerst
maar even stoppen voor de koffie met een groot stuk taart erbij. Terwijl we
hiermee bezig zijn op te eten wordt het steeds donkerder en donkerder
en dan een paar rake klappen en de sluizen gingen open. Toen hebben
we besloten maar de grote weg op te zoeken en niet meer binnendoor.
Regenpakken aan getrokken en dikke 1.5 uur in de regen gereden. Alles
goed gegaan en de regenpak kan weer uit.
Onderweg nog een kleine stop gemaakt bij de Ems Vechte dikke ijsco gegeten. Bij de afslag naar Haren en Stadskanaal is Henk rechtstreeks naar
huis gegaan en wij zijn door gereden naar Kannalloni Dörpen. Hier waren
we tegen 16:30 uur en hebben heerlijk gegeten, best de moeite waard om
eens een keer heen te gaan. Na 1.5 uur hebben we afscheid genomen
van Chris en Willie en hebben Albert en Willie in Alteveer afgezet. Bij Willie hebben we nog wat gedronken en waren om 19:30 uur thuis.
Een heel mooi weekend gehad met bijna 1000 km gereden veel zon, veel
gelachen en genoten.
Het reisgezelschap.
Bovenste rij, Henk, Willie, Albert Debbie.
Onderste rij. Chris, Willie en Albert.
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Eerste hulp BLS COVID-19
Door Albert M de Boer van ABC Live Support
Eerste hulp tijdens de COVID-19 pandemie.
Wat kun je zien aan een slachtoffer met een circulatiestilstand.
Bleke gelaatskleur, zweten, heeft zichtbaar pijn op de borst. Valt niet en reageert
niet meer.
Volgorde van handelen bij reanimatie volwassenen tijdens COVID-19 pandemie.
Beperk het aantal hulpverleners tot 2 stuks.
Kom nooit aan het hoofd van het slachtoffer.
Slachtoffer reageert niet op aanspreken en aanschudden schouders.
(LAAT) 1-1-2- BELLEN
LAAT een AED halen indien direct beschikbaar.
Ben je alleen
Open de luchtweg NIET.
haal direct een
AED indien
Controleer de ademhaling door alleen te kijken
Ademhaling niet normaal of gaspen.
Bewezen of
verondersteld COVID-19

GEEN borstcompressies en
GEEN mond-op-mond /masker
beademing toepassen

Gebruik de AED
zodra deze er is.
Ook na gebruik AED GEEN
borstcompressie en
beademing toepassen

direct
beschikbaar.

GEEN duidelijke of
bewezen COVID-19

Geef borstcompressies maar
GEEN mond-op-mond /masker
beademing toepassen

Gebruik de AED zodra deze
er is.
Hervat continue
borstcompressie zonder
beademing.

06-53890273

Tiroolse Koningsetappe

door Rudolf Meijer

Tiroolse Koningsetappe
Echt jammer dat ik me vanmorgen zo moest haasten, want het ontbijt van
het hotel is meer dan overvloedig. Maar helaas is het nodig. Tenslotte heb
ik met de Tiroolse Koningsetappe – een toertocht die Noord- met Zuid-Tirol en daarmee twee landen en vooral enige grandioze passen met elkaar
verbindt – rijkelijk wat kilometers voor me liggen.
Om negen uur ben daarom ik, als ook de bijbehorende machine startklaar.
Ik heb vandaag mijn all-weatherpak maar aangetrokken, er staan immers
toch hoogtes van meer dan 2500 meter op het programma. Dan kan het
wel eens tamelijk fris worden.
Eerst cruise ik gemoedelijk omhoog naar de 1558 meter hoge Piller Höhe.
Deze verbindt het Obere Inntal met het Pitztal en vormt een biker vriendelijk alternatief voor de druk bereden route via Landeck. De weliswaar
tamelijk smalle, maar slechts spaarzaam bereden weg voert omhoog naar
de „Gacher Blick“. Het uitzicht vanuit het nog vrij nieuwe Naturparkhaus
– naar boven op de bergen van de Kaunergrat en naar beneden op het
wel 700 meter lager gelegen Inntal – houdt me gedurende enige minuten
gevangen.
Al te lang blijf ik echter niet, tenslotte heb ik nog ettelijke kilometers vóór
me. Mijn volgende doel is het Ötztal, eveneens een zijdal van de Inn. De
Ötztaler Straße voert me naar de Timmelsjoch-Hochalpenstraße – en naar
de hoogstgelegen grensovergang van Oostenrijk.
Al spoedig is Sölden, een van de legendarische ski-oorden waar prominenten graag vertoeven, bereikt, en kort na Hochgurgl staan ik bij de
tolpoort. Vlot ben ik door de slagbomen en rijd ik weldra over de Panoramastraße.
Het geasfalteerde traject omhoog naar het 2509 meter hoog gelegen Timmelsjoch bedwingt de berg over
twaalf kilometer moeiteloos en
past zijn slingerende haarspeldbochten harmonisch bij het landschap aan. Ruim aangelegd en
van een groot aantal interessante
uitkijkpunten voorzien, is het de elf
euro tol zeker waard. Op de top
van de pas begroet een ijzige wind
mij. Op zulke momenten ben je blij
met je warme motorpak.
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Maart, april, mei, september en oktober elke zaterdag geopend.

Ik blijf even staan om van het uitzicht te genieten om vervolgens heel
ontspannen verder te rijden. Heel geleidelijk voltrekt zich dan de verandering: terwijl de rit naar boven nog werd gekenmerkt door kale rotswanden
en koele temperaturen, wordt het nu langzaam warmer, groener en het
landschap lieflijker – echt mediterraan. Als ik de tot bijzaak gereduceerde
grensovergang bereik, stel ik verbluft vast: het ruikt zelfs anders.
Het binnenrijden in Bella Italia brengt met zich
mee dat de weg smaller
is en lang niet zo goed
in orde wordt gehouden
als aan de noordelijke
kant. Vooral in de tunnel zijn de mega-gaten
in het wegdek bij tegemoetkomend verkeer
bijna niet te ontwijken.
Menigeen mag dan wel
klagen over de tarieven
in Oostenrijk, hier wordt
duidelijk wat ze opleveren als ze dan in de wegenbouw worden geïnvesteerd.
In Zuid-Tirol aangekomen, zijn de volgende 21 kilometer hard werken.
Eerst proberen lichtjes buigende rechte stukken weg me nog een veilig
gevoel te geven, maar de dan volgende negen nauwe haarspeldbochten
steil omlaag naar het Passeiertal hebben het helemaal: van het panorama
rondom kan alleen diegene genieten die stopt. Tijdens de afdaling is met
een hoogteverschil van een goede 1800 meter zelfs voor geoefende rijders uiterste concentratie vereist.
Dan is het gelukt, ik rijd op het „vlakke“ door het plaatsje Moos een adempauze moet nog enige kilometers wachten, want van hieruit moet ik eerst
naar een slechts moeilijk te vinden parallelweg die enkelbaans en met een
duizelingwekkend steile helling aan de linkerzijde naar een van de geheime tips voert. Het kleine restaurant met zijn prachtige Biergarten dat ik
voor de middagpauze heb uitgezocht, is de omweg zeker waard.
Voor me rijst een Kaiserschmarren omhoog die ik wel in drie porties had
kunnen verdelen. Dan zou iedere mede-eter nóg genoeg hebben gehad.
Zo verdwijnt onder mijn treurige blik veel te veel daarvan weer naar de
keuken. Een dubbele espresso verschaft me troost, voordat het weer op
de motor en verder naar het volgende hoogtepunt gaat.
Bij St. Leonhard in het Passeier-dal komen ik weer uit op de
SS 44. En deze is – beter bekend als Jaufenpas –
zeer aanlokkelijk.
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Glasservice, Schilderwerken
en Timmerwerken

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

Ik volg, net als de held Odysseus uit de klassieke oudheid, de lokroep van
de zich aankondigende bochten.
De rit omhoog naar de meest noordelijke Alpenpas binnen Italië zorgt voor
een geweldig goed humeur. Het 39 kilometer lange traject presenteert zich
qua landschap gevarieerd en met brede bochten. Hoe hoger ik kom, des
te breder wordt de glimlach op mijn gezicht. Daarvoor zijn voornamelijk de
20 haarspeldbochten verantwoordelijk.
Op de top van de pas moet natuurlijk een stop worden ingelast voor de
verplichte foto. Meer echter ook niet, want hoewel de honger gestild is,
ben ik nog lang niet verzadigd. Daarom staat mijn hoofd ook niet naar een
slenter tochtje door de historische kern van de in vroegere tijden belangrijke handelsstad Sterzing (Vipiteno) in het dal van de Eisack (Isarco), welke
stad ik na een vlotte afdaling vanaf de Jaufenpas bereik. Nee, ik volgen de
bebording naar de legendarische Brennerpas, die al in de Middeleeuwen
de meest gebruikte alpiene overgang is geweest – en tot op vandaag de
drukst bereden verbinding van Oostenrijk naar Italië.
Beide landen besloten in de jaren na 1960 om de Brenner-pas door de
aanleg van een autosnelweg te ontlasten. Tegenwoordig presenteert
deze zich als vierbaansweg, maar desondanks staan er door het enorme
transitverkeer niet alleen tijdens de grote vakantie regelmatig files. De verantwoordelijke instanties hadden echter zo’n vooruitziende blik dat ze de
begin 20e eeuw aangelegde hoofdverkeersweg die beide landen verbindt,
bleven onderhouden, zodat deze „alte Brennerstraße“ zich nu als hoogst
interessant motorfiets-alternatief aanbiedt.
Ik volg het verloop ervan en stuur daarbij een schietgebedje naar boven:
slechts enkele campers/caravans wagen zich wegens het vrij steile en
smalle traject op deze route, voor vrachtwagens is het helemaal verboden
om hier te rijden – en een tolbetaling is ook niet nodig. Wat wil het bikerhart meer?
Ik passeer de idyllische Brennersee
en rijd door de fraaie
stadjes Gries, Steinach en Matrei verder
in de richting van
Innsbruck. Onder de
Europabrücke door,
met 190 meter boven
de grond de hoogste brug van Europa
op pilaren, gaat het
tenslotte verder naar
Natters.
De mooie bergdorpen

41

boven Innsbruck afficheren zich als „vakantiedorpen“. Daarom houd ik me
op de volgende kilometers zeer precies aan de snelheidslimiet (ook vanwege de altijd aanwezige lasercontroles) en passeren in alle rust Göztens,
Axams en Kematen, waar ik afbuig om naar Kühtai te komen. Nog een
ander verkeersbord waarschuwt: „loslopend vee“.
Nu loert er niet meteen achter iedere bocht een kudde koeien, paarden of
schapen, maar toch: het ene of andere prachtexemplaar kijkt altijd weer
eens nieuwsgierig om de hoek. Onderweg kom ik beslist meer dieren
tegen dan mensen, wat ook maar weinig verwonderlijk is omdat in het met
2020 meter hoogstgelegen ski-oord van Oostenrijk slechts acht inwoners
staan geregistreerd.
Een laatste pauze en dan rijd ik , nu weer vlotter, verder. In nauwe bochten gaat het steil bergaf en al spoedig heb ik de cirkel rond en ben ik weer
in het Ötztal aangekomen. Vlot neem ik ook het al bekende resterende
traject via Piller onder de wielen en raffel het resterende stuk zo snel af als
het Oostenrijkse staatsgezag het toestaat.
Nauwelijks in het hotel aangekomen, word ik blij begroet: „Hoe was ’t?
Vertel eens! Nee,
stop, wacht. Je hebben vast wel honger
– en een groot glas
bier kan je nu zeker ook gebruiken!“
Niet alleen hotellier,
maar ook zijn vrouw
kennen nu eenmaal
de wensen van hun
motorrijdende gasten…
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Wet en regelgeving BHV
Door ABC Live Support, voor de adverteerders in ons clubblad.
BHV verplicht? De wet- en regelgeving
Niet alle organisaties en bedrijven in Nederland zijn op de hoogte van de
wet- en regelgeving op het gebied van bhv ofwel bedrijfshulpverlening.
Een belangrijke vraag is dan ook: “is bhv verplicht?“. Het feit dat deze
vraag regelmatig gesteld wordt duidt al op de onbekendheid van werkgevers en organisaties over dit onderwerp.
ABC Live Support heeft het op een rij gezet wat de wet- en regelgeving
van de bhv verplichting is.
Is bhv verplicht?
Ja, bhv is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met medewerkers (al bij
1 medewerker). Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht, in de
zin dat hij moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het aantal medewerkers dat je moet opleiden als bedrijfshulpverlener is afhankelijk van de risico’s in jouw organisatie. Dit wordt bepaald
aan de hand van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In kleine
organisaties is het toegestaan dat een werkgever zelf de bhv’er is.
De arbowet en bedrijfshulpverlening
De arbowetgeving in Nederland (ook wel arbowet genoemd) is het stelsel van wet- en regelgeving waarin is vastgelegd dat werknemers veilig
en gezond moeten kunnen werken. In deze wetgeving is vastgelegd waar
organisaties en werkgevers aan moeten voldoen om hun personeel veiligheid op de werkvloer te bieden.
De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een
beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, de volgende regelgeving in acht neemt:
Artikel 3 van de Arbowet zegt dat de werkgever beleid
moet maken dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Meer informatie hierover in: artikel 3 lid
1 e.
Artikel 15 van de Arbowet vermeldt dat de werkgever zich
mag laten ondersteunen door deskundige bhv’ers. Hier
staat ook beschreven wat de taken van de bhv’ers zijn en

de verplichting tot opleiden van de bhv’ers binnen de organisatie. Zie ook
artikel 15.
Hoeveel bhv’ers zijn er nodig in mijn organisatie?
Het aantal bhv’ers is afhankelijk van de risico’s en de bedrijfsgrootte en
aard van de werkzaamheden van een bedrijf. Er moet minimaal één werknemer zijn die de bhv-taken kan uitvoeren. Het aantal benodigde bhv’ers
wordt afgeleid van de verschillende incidenten die bij het bedrijf kunnen
voorvallen. Het gaat er in essentie om of een incident op een effectieve
manier te bestrijden of te beperken is.
Opleiding en uitrusting
De bedrijfshulpverleners binnen de organisatie moeten aan een aantal
voorwaarden voldoen. Ze moeten qua aantal, opleiding en organisatie zo
zijn uitgerust dat ze de bhv-taken naar behoren kunnen vervullen (artikel
15 lid 3 Arbeidsomstandighedenwet). Ook moet na de opleiding het opleidingsniveau op peil worden gehouden. Dit betekent dat er regelmatig naof bijscholing van bhv’ers nodig is. Het Ministerie van SZW geeft daarvoor
de onderstaande aandachtspunten.
Aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening:
Laat bhv-ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
Spreid de bhv’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in uw bedrijf, in geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse
zijn) heel belangrijk.
Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst)
aan te stellen als bhv’er.
Verplicht werknemers niet om bhv’er te worden, vrijwillige betrokkenheid
van de werknemer is doorgaans het beste.
Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een bhv’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.
Bhv verplicht voor ZZP’ers?
Het antwoord is zowel ja als nee. In de arbowetgeving wordt specifiek
gesproken over werknemers, en de verplichtingen voor de werkgever.
Heb je een eenmanszaak? Dan ben je in principe niet verplicht tot bhv.
Wél ben je als zzp’er verantwoordelijk voor je eigen veiligheid.
Let wel, dit betekent ook dat je geen stagiaires, vakantiehulpen of andere bezoekers bij jou binnen de organisatie mag laten werken. Dan geldt
mogelijk de Zorgplicht niet-werknemers. Indien er mensen voor zakelijke
redenen tijd doorbrengen op jouw adres dan geldt de verplichting dus mogelijk wel. Ook als je geen personeel / werknemers hebt, kan het zijn dat
je in een (gedeelde) locatie werkt met anderen.
Bovendien is het mogelijk dat je bedrijf uitgebreid wordt in
de toekomst, waardoor een bhv certificaat een goede voorbereiding is.
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Wie controleert de bhv-verplichting?
De inspectie SZW heeft de wettelijke taak om te inspecteren (op grond
van de Arbowet) of een werkgever aan de bhv-verplichtingen voldoet.
Mocht er een calamiteit of arbeidsongeval hebben
plaatsgevonden met slachtoffers dan kunnen de
inspectie SZW en de verzekeringsmaatschappij
een onderzoek instellen. Het ontbreken van een
(adequate) bhv-organisatie kan van invloed zijn
op bijvoorbeeld de aansprakelijkheid en de hoogte
van een eventuele schadevergoeding vanuit de
verzekeraar.
Een goed opgeleide en geoefende bhv-organisatie is belangrijk voor de
bedrijfscontinuïteit. De bhv kan letsel bij slachtoffers voorkomen en beperken, maar ook schade aan gebouwen en goederen.
Wat moet je regelen voor de bhv?
Om je bhv goed te regelen moet je zorgen dat je (voldoende) bhv’ers
aanstelt en ze een effectieve bhv-cursus laat volgen om de bhv-taken in
jouw bedrijf of organisatie uit te kunnen voeren. Ook moet je zorgen voor
de bhv-middelen zoals een eerste hulpkoffer, communicatiemiddelen en
bhv-hesje om herkenbaar te zijn als bhv’er.
Het regelen van de bhv start bij het opleiden en faciliteren van jouw bhvorganisatie en de mensen.
Wil je meer weten hierover? Neem dan contact met ons op voorpagina
binnenblad van ons clubblad.
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Wist u dat?

door Christien Spa

- de coronavirus onze toerclub flink in de war schopt
- de eerste 3 toertochten al de mist in gingen
- wij met z’n allen deze virus moeten slachten
- wij met z’n allen daaraan hard willen meewerken
- wij hopen dat de open toertocht voor aug kan doorgaan
- wij de berichten afwachten van het RIVM en daarna beslissen.
- het HH reglement iets is gewijzigd
- het clubjaar nu van Januari t/m dec loopt
- uitschrijven van lidmaatschap vòòr 1 nov binnen moet zijn bij de secretaris
- het verder erg rustig is binnen de club
- verschillende leden van de club ziek zijn,
- wij deze mensen veel beterschap en sterkte toewensen, met een
SUPER dikke motorknuffel.
- het bestuur, toercommissie en redactie alle leden
Prettige vakantie toewensen met ontzettend mooi weer.
“ Hebben we allen nodig!!”

Bedankt!

van de redactie

Beste motorvrienden en natuurlijk vriendinnen, met de corona-crisis
gaande hebben we jullie gevraagd om extra kopij in te leveren omdat we
de pitstop niet vol krijgen omdat er geen toertochten worden gereden.
Gelukkig hebben jullie daar volop gehoor aan gegeven, hulde aan onze
leden! Nu hebben we echter zoveel gekregen dat we een schifting moesten maken waardoor sommige van jullie bijdrages in een volgende pitstop
worden gebruikt. Maar blijf vooral stukjes over jullie motorvakanties aan
leveren want het blijft altijd leuk om te lezen.
De redactie.
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Verjaardagskalender
JUNI
5 juni
1964
7 juni
1962
8 juni
1962
10 juni 1995
10 juni 1953
25 juni 1968
26 juni 1968
28 juni 1953
30 juni 1965
		
JULI
10 juli
1965
11 juli
1951
16 juli
1958
25 juli
1956
25 juli
1950
26 juli
1971
31 juli 1970
		
AUGUSTUS		
2 aug
1950
4 aug
1946
9 aug
1964
14 aug 1950
16 aug 1958
18 aug 1946
19 aug 1956
22 aug 1958
30 aug 1968

Luppo
Deanne
Gea
Ilse
Henk
Rene
Sytze
Kees
Willem

Teuben			
Graver
Schenkel
Hummel
Loois
Hoesen
Doornbos
Bouman
Hensema

Tonnie
Jurren
Trijnko
Dethmer
Jur
Erik
Harold

Schenkel
Boltjes
Begeman
Nuus
Prins
Modderman
Speelman

Pieter
Ben
Trijnie
Theo
Jaap
Koos
Be
Willie
Jan Pieter

Dijkstra
Brader
Rosendahl
Visser
Duit
Spa
Nieboer
Swarts
Everts

→
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De Stamtoavel

door Ben Brader

Verpleger in het OZG is bezig om een 90 jarige dame te wassen.
Hij vraagt haar: “Zullen we de brievenbus ook maar even wassen mevrouw?” “Laat maar”, zegt de oude dame, “ik heb al meer dan 40 jaar
geen post meer gehad”.
Ouder echtpaar hebben problemen met hun koekoeksklok, de koekoek
maakt een schor geluid. “Dat moet is goed gesmeerd worden”, zegt zijn
vrouw. De man op zoek naar een juiste middel om het te gaan smeren,
maar kan niks geschikt vinden. Zijn vrouw zegt: “neem wat jenever, dat
helpt jou ook altijd als je last van de keel hebt. Haar man gooit een scheut
jenever over de koekoek en ze wachten een tijd en precies op het uur
komt de koekoek naar buiten en roept: “wie kan mij vertellen hoe laat het
is”, op een bezopen toon.
Kees en Hans gaan naar een grote Hamburgerrestaurant en bestellen beide een hamburger. Even later komt de serveerster met 2 hamburgers en
wat drinken. De ene hamburger is veel groter dan de andere, Hans kijkt er
naar en pakt gelijk de grootste hamburger. Waarop Kees zegt: “wat ben jij
een egoist zeg, je pakt gelijk de grootste hamburger”. Waarop Hans zegt:
”welke had jij dan genomen?” Waarop Kees zegt: “de kleinste natuurlijk”,
zegt Hans: “wat zeur je nou, die heb nu toch”.
Komt een man bij de dokter om zijn ogen te laten testen, na de test zegt
de dokter: “u moet niet meer zoveel alcohol drinken, uw ogen worden
slechter”. Waarop de man zegt: “dat kan wel kloppen dokter, want als ik
veel drink dan zie ik alles dubbel”.
Een vrouw zegt tegen haar buurvrouw: “jou baby ziet er gezond uit”.
Zegt haar buurvrouw: “dat komt door de borstvoeding en wortelsap”.
Zegt de andere: “in welke borst zit dan de wortelsap”.
Twee bejaarde dames staan met elkaar te praten, zegt de een: “gisteren
liep ik in het bos en een jonge vent probeerde mij aan te randen en ik heb
nognooit zo hard gelopen”.
Zegt de ander: “en heb je hem ook te pakken kunnen krijgen”.
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Lid worden?
MI

OS

’9

3
Blijham

Motorclub Mios ’93

Oosterstraat 43 9697PE Blijham 0597-561212
www.mcmios93.nl
info@mcmios93.nl

Geachte motorrijder / ster,
Wil je lid worden van onze gezellige motorclub MC Mios ’93 Blijham.
❖
❖
❖
❖

Zodat je andere motorrijders leert kennen.
Kunt genieten van mooie routes en tochten.
In de zomermaanden een Hotelweekend.
In de wintermaanden de jaarvergadering, Nieuwjaarsvisite en eventueel workshops.

Ons clubjaar loopt van januari tot en met december. Na je aanmelding krijg je van ons het
huishoudelijk reglement en een ledenpas. Met deze ledenpas krijg je bij verschillende motorzaken
korting op je aankopen.
Contributie voor leden is € 25.- per jaar, als duopassagier betaal je € 15.= per jaar.
Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 november van het lopend jaar
te doen en dan wel schriftelijk bij de ledenadministratie kenbaar te maken.
Voor meer informatie kijk ook eens op www.mcmios93.nl
Om lid te worden kun je ook het onderstaand formulier volledig invullen en dan op sturen naar
het secretariaat t.a.v. Christien Spa - Oosterstraat 43 - 9697 PE - Blijham
E-mail: secretaris@mcmios93.nl

Ik wil graag lid worden! (*doorhalen wat niet van toepassing is)
Naam
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
E-mailadres
Digitale ledenservice
Geslacht
Rijbewijs A
Duo-lid

: ………………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………………………
: Ja / Nee *
:M/V*
: Ja / Nee *
: Ja / Nee *

Datum

: …………………………………….Handtekening:……………………………….
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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

