Voorwoord
Beste motorvrienden,
Het Derde voorwoord 2020.
Wat een warme periode zeg, nu hebben we toch wel weer een zomertje.
Jammer dat we onze eerste twee tochten hebben moeten annuleren vanwege
COVID-19, het corona virus in Nederland en daarbuiten.
Onze derde tocht hebben we doorlaten gaan, met wat aanpassingen en de
opentocht, de zomertoertocht, heeft ook alweer plaats gevonden. Wel vond ik het
jammer dat er maar zo weinig leden hebben mee gereden. Met de zomertoertocht
waren er meer gastrijders dan leden. In totaal hebben er 41 motoren meegereden, toch een mooie opkomst. Met de huidige maatregelen konden we geen
koffie schenken en daarom hebben allen die zich hadden aangemeld en mee
hebben gereden een lunchpakketje meegekregen voor onderweg. Dit werd zeer
gewaardeerd
Zijn jullie nog op vakantie geweest? Voor sommigen was het misschien niet
mogelijk of hebben gedacht, dit jaar maar even thuisblijven. Het is voor sommigen best moeilijk in deze periode met COVID-19 en laten we hopen dat er geen
tweede golf achteraan komt.
In de planning staat de BBQ-rit, op 19 september, de rit kan wel doorgaan maar
de BBQ niet. We houden jullie hiervan op de hoogte van de ontwikkelingen.
Allemaal veel plezier gewenst met het lezen van deze Pitstop.
Albert M de Boer voorzitter
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Henk Loois
Kupers, Albert
Boer, de Arie
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Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597-561983
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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
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Kopij voor nummer 4, 2020 moet
binnen zijn voor 14 november 2020.

5

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 middag of dagje
motorrijden

door Ruud Westerbaan

Een middag of dagje motorrijden
We gaan normaal regelmatig motorrijden met de motorclub maar
op het moment is het alleen of met je partner of wat vrienden door
de coronavirus.
Dan is altijd de vraag waar gaan we heen.
Als ik alleen ga neem ik altijd mijn carmin mee, maar ik zet er geen
route in, als ik links af wil en ik zie rechts iets wat mooier is dan ga ik naar
rechts, zo rijd ik het liefst mijn rit.
Elke keer rijd ik zo’n 150 tot 200 km tot ik denk , het is al zo laat, het is tijd
om naar te huis te gaan.
Maar ondertussen rijd ik wel op mijn manier zoveel mogelijk binnendoor,
rustig rijden en af en toe even stoppen om van de omgeving te genieten of
een foto te maken.
Rij ik samen met anderen dan rij ik ook rustig, als 1 van ons achterop
raakt ga ik iets langzamer rijden, zodat we weer samen zijn en verder
gaan.
Rijden we op navigatie dan even afspreken waar we stoppen om wat te
gaan drinken.
Hoe rij ik voorop.
Als ze mij vragen voorop te rijden vind ik dat geen probleem als de
route klopt maar dat weet je maar nooit.
Ik rij rustig waar ik 50 km mag, als het toelaat wel eens 55 maar dat doet
bijna iedereen weleens, ik zorg er wel voor dat we bij elkaar blijven zodat
ik bij de stoplichten zo rij dat we er allemaal door kunnen, ik hou de anderen in de spiegel steeds in de gaten.
Met mijn motor kun je niet te snel door de bochten maar dat hoeft ook niet,
ik rij voor mijn plezier en niet om er zonodig te zijn.

11

In de coronatijd is 1,5 meter te weinig maar voor mij is 7,5 tot 10 meter
goed en veilig, dan heeft iedereen de afstand mocht er wat gebeuren de
vrijheid om een plek te zoeken.
Als er een ander voorop rijdt en ik achterop en raak ik ze uit het oog dan
ga ik niet koste wat het kost er achteraan want dat kan leiden tot gevaar.
Ik heb het een keer gehad, knie gebroken, niet zo fijn dus, of je krijgt een
beste bekeuring aan je broek, maar ja iedereen mag het zelf weten, maar
ik zeg altijd samen uit, samen thuis.
In deze tijd kan je er weer lekker van genieten.
Ben al weer verschillende keren weer op pad geweest en het waren fijne
ritten.
Groetjes Ruud Westerbaan.
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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.

Thüringerwald 2020

door Albert & Debbie Boer

10 dagen Hessen en Thüringerwald 2020 Albert en Debbie de Boer
We hadden begin van het jaar heel andere vakantie gepland, we zouden
naar Oostenrijk met een stel vrienden, met de caravan. Daar is het Corona gebeuren helaas niets van gekomen.
Wat nu? Zullen we weer naar Alheim-Licherode gaan op de camping, hier
zijn we al een paar keer geweest en ook op de motor. Is maar 365 km.
Gaan we doen elk op de motor en
nemen we weer de aanhanger mee.
Zo zijn we dus op 19 juli in de ochtend
vertrokken naar
Deelstaat Hessen
naar de camping.
In de middag tegen
plm. 15:00 uur
waren op plek van
bestemming. Zo
tentje even op zetten en dan een heerlijk glas Weizenbiertje.
Gegeten hebben we bij de camping eigenaar, deze
had ons uitgenodigd voor de BBQ. Heerlijk toch we zo
konden nadat we
de tent hadden
opgezet zo aanschuiven. Dit is vakantie.
De volgende ochtend verse warme
broodjes uit de kiosk gehaald, hadden
we de vorige avond al besteld.
Zo wat gaan we eerst doen na het
ontbijt, even een kop koffie en dan
gaan we in het dorp verderop even
wat boodschappen doen. Nemen we
alleen even de Wing mee. Maar dit was even een tegenvaller, want deze
was i.v.m. Covid-19 alleen maar geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag.
Oké, geen probleem, op zoek naar een andere en in een grotere plaats. In
Melsungen hebben ze wel supermarkten die open zijn. Wel zo gemakkelijk
even Googelen en zoeken in de zumo zo gevonden hoor. Is wel even wat
verder weg, maar geen probleem kunnen we daar gelijk ook
even tanken. Met een grote omweg weer terug naar de camping.
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De volgende ochtend na het ontbijt zijn we naar het noorden gereden.
We hadden thuis al 4 route gemaakt in Kurviger.de. Elk een rondje plm.
200km, noord, west, zuid en oost.
Ons keerpunt bevond zich in Landolfshausen ter hoogte van Göttingen.
Dit was een mooie route met mooie bochten en klimmetjes. Onderweg

nog een paar boodschappen gedaan in Melsungen, want daar zijn de
winkels tot 20:00 uur open. Koken op een 1 pits gasstelletje met een koud
biertje erbij.
Het is alweer woensdag en we hebben nog steeds mooi weer elke ochtend in het zonnetje ontbijten en overdag 23 tot 25 graden. Vandaag
doen we even niks, want we hebben ook een boek meegenomen en daar
moeten we maar eens aan beginnen, dus lekker relaxen op de camping.
En heerlijk rustig hier.
Donderdagochtend zijn we na het ontbijt richting het oosten gereden meer
het Thüringerwald in. En wat is het hier mooi om te rijden. Vandaag was
het ook behoorlijk warm om te rijden af en toe 27 graden en het grootste
gedeelte hebben we vandaag in de bossen gereden, dus viel wel mee.
Wat wel op valt is dat in de kleinere dorpen alles dicht is alleen een benzinepomp is open en alles verder gesloten i.v.m. COVID-19 ongelofelijk,
maar we hadden broodjes en drinken mee.
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Vandaag gaan we richting west, maar dan alleen met de Wing. We hebben in Kassel gegeten in het Bergpark Wilhelmshӧhe. Vandaar uit zijn we
richting De Ederstausee gereden. Was een mooie tocht en ook vandaag
was het heerlijk warm hoor.
Het is alweer zaterdag en vandaag gaan we aan de wandel, want boven
langs de camping kun je namelijk ook heerlijk door het bos lopen naar
Licherode en kun
je via de weg weer
terug. Dit hebben
we niet gedaan,
we zijn lekker in
het bos gebleven.
Als we terug zijn
gaan we weer
eten en een biertje
drinken met de
campingeigenaar.
Zondag na het ontbijt gaan we een
bezoek brengen
aan Fritzlar en proberen we koffie en een apfelstrudel te scoren en dat is zeer zekers gelukt.
Wel met corona maatregelen maar geen probleem. Daarna nog even in
het stadje rond gesnuffeld en de rondrit vervolgd. Nog een stukje in Sauerland gereden.
Het is alweer maandag en vandaag doen
we rustig aan en blijven we op de camping.
Morgen gaan we nog even met de Wing
naar Rotenburg an der Fulda, dit is zo een
leuk plaatsje om door te lopen, met mooie
oude vakwerkhuizen en een mooie oude
binnenstad. Hier hebben we een heerlijke
sorbet genuttigd. We hebben deze tocht
verder vervolgd richting Bad Hersfeld en
net even boven Fulda weer op de terugweg richting Alheim-Licherode. Natuurlijk
weer mooie bochten gereden en mooi natuur hier. We stonden onderweg nog even
stil om wat te drinken e.d.
steekt er net voor ons een
ree de weg over.
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Gelukkig kwam er geen auto of motor aan. We hebben onze route vervolgd via Niederaula naar de camping.
Vandaag de laatste dag want we gaan weer inpakken en richting huis.
Dan hebben we er tien dagen opzitten in dit prachtig gebied. Wij vinden dit
een prachtig gebied om te zbezoeken en ook de natuur is hier mooi.
Het plan was om tegen 12 uur te vertrekken, maar dat is niet gelukt. We
moesten eerst nog op koffie visite en er kwamen nog allerlei camping
buren aan voor een praatje. Al met al zaten we om half 2 op de motor
richting Pekela. Het eerste stuk nog even lekker binnendoor met nog
mooie bochten en heuvels en landschappen om af te wennen. Daarna
hebben we een stuk snelweg genomen om wat af te koelen want het was

weer aardig warm. Later op de middag nog een stukje binnendoor en later
hebben we nog een stuk A30 en A31 gereden. Bij Ems-Vechte hebben we
nog even een bakje gedaan en getankt en toen richting huis. Om 20:30
uur stond alles weer veilig in de garage.
Met meer als 1500 km extra op de teller kunnen we terugkijken op een
leuke 10 dagen Hessen en Thüringerwald. Hier kun je echt leuk motorrijden.
Groetjes Albert en Debbie de Boer.
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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

Corona-toertocht

door René & Gebina

Het is/was een rare tijd aan het begin van 2020. Iedereen heeft wel op de
een of andere manier te maken gehad met het corona-virus. Gebina en ik
hebben beide in februari al een zware longontsteking gehad, dus ik denk
dat wij toen als last hadden van het virus. Maar langzamerhand mogen we
weer een beetje van onze hobby, het motorrijden, genieten mits we rekening houden met het nieuwe normaal, nou, ik kan je zeggen dat valt nog
helemaal niet mee om op de motor die 1,5 meter afstand aan te houden.
Normaal is bumperkleven toch alleen bedoeld voor Audi-rijders! Ook wij
waren van plan om in de mei-vakantie naar de Moezel af te reizen op de
motor maar daar stak het virus dus een stokje voor. Als ik dit schrijf zitten we eind Juni en over een dikke 3 weken gaan we richting het Zwarte
Woud. Als dat lukt, schrijf ik daar vast een reisverslag over, voor deze
pitstop of een volgend exemplaar. Voor deze 1e toertocht van 2020 moest
je je per email inschrijven, en daar hadden in totaal 22 personen gehoor
aan gegeven. Door de toercommissie werd de jubileumtocht van 2018 iets
aangepast. Normaal proberen we onderweg altijd een koffie en/of lunchadres te regelen of in elk geval in de route de mogelijkheden aan te geven
maar ook hier zorgde corona weer voor een uitdaging, want bij slecht

PANIERBAAN 1B - WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL

TRANSPORTBAAN 28 - WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

weer kun je niet op een terras zitten en voor binnen in een restaurant
zou je moeten bespreken. Dus maar op de bonnefooi iets te vreet’n en te
zoep’n opgezocht. Bij Hegeman in Schoonloo ging net het terras open en
daar werd dus een koppie leut genuttigd zonder fancy appelgebak want
die corona-kilo’s gaan er natuurlijk niet vanzelf af. In de route zat ook
Westerbork en daarvan weet je dat het bij mooi weer bommetje vol zit met
toeristen en een vrij plekje op een terras zou moeilijk worden. “Gelukkig”
was de weg afgesloten in Westerbork en we hadden al koffie gehad dus
met gezwinde spoed ging het verder. Bij Spier gingen we boven over de
A28 de bossen in en bij Lhee zorgde een onvoorziene wegomleiding nog

voor een irritatietje, komisch woord, maar jullie weten wat ik bedoel. Met
een mooie grote bocht rond om het Dwingelder veld reden we weer richting huis. Maar niet voordat we ergens iets konden eten want in de mail
van de club stond wel dat je een broodje en drinken mee moest nemen
voor onderweg, maar gewoon brood eet ik de hele week al. Dus bij een
bord aan de kant van de weg waar iets met “koffie” op stond afgedraaid en
daar hebben we samen iets gegeten. Nu de innerlijke mens weer versterkt
was, gingen het met nog gezwindere spoed richting Blijham waar we NIET
werden opgewacht door iemand van het bestuur van samenscholing is
nog steeds ten strengste verboden. Het was weer een mooie toertocht en
we waren lekker vroeg thuis aangezien deze tocht maar 201 km was.
Bedankt voor alle deelnemers van vandaag.
De groetsels René en Gebina.
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Open toertocht

door Joey Teuben

Voor de verandering word de route gestart vanaf de Binding in oude Pekela, in plaats van ons vaste adres bij Anytyme in Blijham.
Er hebben zich plus minus een 30 tal motoren gemeld om te verkoelen op
de motor, in plaats van aan het strand of onder de parasol.
Het weer was ideaal om even uit te waaien met zo’n 24 graden.
Rustig zijn we met een 10 tal motoren vertrokken vanaf oude Pekela richting Bellingwolde. Na een paar kilometer te hebben warm gereden, en de
warmte van het motorblok wat naar boven kwam, hebben we besloten het
tempo iets op te voeren zodat het lekker koel aanvoelde.
Na wat heerlijke bochtige wegen te hebben bereden zijn we dan eindelijk
aangekomen bij Termunterzijl om daar even een pit-rook-eetstop te organiseren.
Een gil, HO, STOP ging maar net goed, één
van de motoren had nog niet te veel zin om
stil te staan aan de pier en wou er op een eigen houtje vandoor, het is natuurlijk ook weer
om te rijden en niet om stil te staan ;)
Van de organisatie heeft een ieder een lunch
pakketje mee gekregen voor onderweg omdat
het wat lastig was om een koffie stop te vinden die open was voor 12:00.
Nou komt het lastige punt... een 2 tal rijders
heeft zich hals over kop aangemeld en hebben niks mee genomen, gelukkig waren er
mensen bij die wat extra’s mee hebben genomen en de bonus buit hebben verdeeld onder
de hongerige laatkomers.
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Eenmaal weer aan de rit hebben we overal onze ogen de kost gegeven
om te kijken naar de mooie natuur en natuurlijk een plek waar we misschien een kopje koffie konden scoren. Helaas was dit een route waarbij
we veel natuur en bochtige wegen hebben gezien en weinig in de bebouwde kom kwamen. Net voorbij Loppersum hebben we een paar wandelaars gevraagd of er nog ergens een koffie/lunch plek was, we hebben
gekeken maar deze bleek ook gesloten te zijn, we hebben hier nog wel
even een pauze ingelast om het nodige genuttigde vocht weer te lozen en
even een praatje met elkaar te maken.

We zijn weer onderweg en na een kilometer of 20 komen we een aantal
rijders voor de 2e keer tegen, zij zullen wel airco hebben aangezien wij
meer rijwind nodig zijn voor de verkoeling.
Na vele mooie, maar ook smerige, bochtige wegen komen we weer een
beetje in de bekende terreinen. Ik vond dit persoonlijk wel heel treurig,
denkend dat dit het einde van de tocht al bijna zou zijn.. en nog geen
heerlijk deurmat formaat schnitzel te hebben gescoord wat er toch eigenlijk wel bij hoort, bij een dagje uit ;p
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De laatste kilometers verliepen net als de gehele tocht warm maar gelukkig vlekkeloos, geen verkeerde afslagen en bovendien geen ongevallen.
Ik denk dat iedereen zich wel had verheugd op een ijsje bij Anytyme bij het
einde van de tocht, helaas was ook Anytyme gesloten waarna een ieder
zijn eigen weg weer heeft gezocht naar huis.
Al met al, een hele mooie rit! heerlijk weer en een heel gezellige sfeer!
Ik wil het Bestuur nog even bedanken voor het lunchpakket en de mooie
route!
Tot de volgende tocht!
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Motorvakantie Zwarte Woud

door René & Gebina

Vorig jaar stopte de vakantie naar de Dolomieten al bij de tussenstop in
het Zwarte Woud omdat de weersvoorspellingen voor de komende dagen
te slecht waren om daar een motorvakantie te houden. Dit jaar was het
weer beter, veel beter zeg maar, dus zoals altijd vertrekken we ook dit jaar
de 1e zaterdag van onze vakantie. Kar achter de auto en daar de VFR op,
kan de motor nog een beetje uitrusten onderweg met in het hoofd de vele
bochtige kilometers die hij vast gaat krijgen de komende dagen. We zitten
om net voor 5 uur in de auto ’s morgens want het is toch een kleine 800
km naar Breitnau in het zuiden van het Zwarte Woud. Hofgut Sternen is
ons verblijf voor de komende 5
nachten. We hadden een kamer
met balkon geboekt maar ter
plekke vertelt men ons dat we
een luxere kamer kregen maar
helaas zonder balkon. Daar ben
ik het niet mee eens, maar als
pleister op de wonde mogen we
de laatste avond in het restaurant
eten en drinken op kosten van
het hotel. Nou, dat hebben ze
geweten, man ik wist niet dat Gebina zoveel eten kon verstouwen.
Al met al hebben we voor dik 100
euro gegeten, dus dat balkon waren we al weer vergeten. Verder ging de
reis zonder problemen, alleen op de heenweg moesten we even wennen
aan die mondkapjes bij tankstations. Dat was in het begin even benauwd
en zorgde voor kokhalzen maar daar wenden we ook snel aan.
Ik had meerdere routes gemaakt
voor de komende dagen en als
eerste stonden de watervallen
van Schaffhausen op de planning. Geweldig om weer te zien
want we waren hier een jaar
of 12 ook al geweest met mijn
dochter. Hier hebben we even de
lunch genuttigd.
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Daarna ging het verder Zwitserland in en bij de grens werd nog
ouderwets gecontroleerd op idkaarten.
We gingen verder aan de zwitserse kant van de Bodensee
en bij Konstanz zijn we met de
veerboot overgestoken naar de
duitse kant. Ook hier waren we al
eerder geweest en toch blijft het
hier ontzettend mooi. Bij terugkomst in het hotel hadden we er
ongeveer 375 km opzitten en op
deze dag was de temperatuur rond de 23 graden dus heerlijk om te rijden.
De volgende dag ging de wekker rond 8 uur en ook hier moest je bij het
ontbijt een snautzenkäpfjen (mondkapje) voor dus dat zou nog moeilijk
worden om die duitse bolletjes
naar binnen te werken, maar
gelukkig mocht eenmaal aan
tafel het verfoeide ding afgedaan
worden. Deze 2e dag was het
aanzienlijk warmer en tijdens
deze mooie tocht door de franse
Vogezen werd het rond de 33
graden. In de bossen was dat
nog wel te doen maar aangezien
we een boel kilometers op de
snelweg moesten doen om in dit
gebied te komen werd het soms
wel even te gek. Daar was geen
water tegen aan te slepen.
Dag 3 besluiten we om met de auto op pad te gaan om naar de Säntis te
rijden. Is een berg in de buurt van de Bodensee van 2502 meter hoog en
ook hier waren we al eerder geweest. Hier kun je met een gondel omhoog
waarin ongeveer 40 personen passen, allemaal weer die snautenkäpfjens
op en daar gaan we. Kost wel een lieve duit van maar liefst 53 euro per
persoon, zo ben je snel door je vakantiegeld heen, maar het uitzicht is het
dubbel en dwars waard. Ook weer even een yoga-pose aangenomen voor
de yoga groep. Het hotel ligt dicht bij de Titisee in de buurt, een bekend
vakantiedorp en hier eten we 3 van de 5 avonden. Ook hier weer de
mondkapjes maar verder op straat merk je er niets van. Dag 4 nog weer
de motor bij de horens gevat voor een rondrit door het zuidelijke Zwarte
Woud en hierbij komen we over de Scheltenpass, niet zo’n pas als we wel
eerder hadden gezien in Oostenrijk en Italië maar toch zeer aangenaam

06-53890273

om de VFR eens even goed de sporen
te geven.En dan moet je ’s avonds al
weer de motor op de kar zetten en de
koffers pakken. Vorig jaar had ik met
meerdere spanbanden de motor vastgezet op de kar en daar waren 2 van
geknapt, gelukkig stond de motor ook in
een inrijklem dus er zou niets gebeuren
maar dat wilde ik dit jaar dus niet weer
hebben. Bij Datona een wielharnas voor
over het achterwiel gekocht en 2 dikkere spanbanden voor de voorkant en
wat schetst mijn verbazing tijdens de
terugreis, 1 van de spanbanden van
het wielharnas begint in te scheuren,
gewoon in het midden. Maar even in
de gaten houden en eventueel nog een
extra spanband aanbrengen, maar dit
blijkt niet nodig. Bij thuiskomst direct
Datona mail gestuurd en binnen 3 dagen had ik compleet nieuw harnas
thuis onder garantie. Hulde aan Datona. Dit jaar dus weer een geslaagde
motorvakantie waarbij we met de motor 2000 km hebben gereden en met
de motor 1000km.
René en Gebina
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Maart, april, mei, september en oktober elke zaterdag geopend.

Motorvakantie Spanje 2002

door Jur & Hilda

Kort impressie van onze motorvakantie in Spanje in 2002.
Na veel denkwerk en puzzelen wat we allemaal moesten en konden
meenemen op 1 motor zijn Hilda en ik op 4 juni ’s morgens op de Intruder 1400 gestapt voor het eerste deel van de reis naar s’Hertogenbosch.
Daar de motor op de slaaptrein gezet voor de reis naar Biaritz in Zuid
Frankrijk.
Het was dan wel een slaaptrein, maar van slapen is weinig gekomen. We
moesten de coupé delen met een echtpaar uit Vinkeveen.
In Biaritz in de stromende regen op de motor gestapt en door Baskenland
naar St Adrian. Overnacht in een Hostal. Op de daken van het dorp heel
veel ooievaarsnesten. In de bar van het Hostal was niets te eten, dus alleen stokbrood met kaas gegeten. In de bar zaten veel oude mannetjes
naar een stierengevecht te kijken. Niet onze sport. De volgende dag : Via
een erg bochtige weg langs diepe kloven en stuwmeren en langs en door
de Canyon de rio Lobos zijn we naar El Burgo de Osma gereden. Af en
toe was het goed uitkijken voor tegenliggers, koeien, schapen en stenen
op de weg.
Onderweg veel schaapkuddes gezien maar geen
motoren en geen Hollanders.
De volgende dag naar
Ramacastanjas. Een
biertje gedronken met
olijven onder een enorme
stierenkop. Die stier, Cunerito is waarschijnlijk aan
zijn einde gekomen in de
arena.
’s Avonds in het café weer
stierengevechten. Daar
weten we nu alles van.
Pas om 9.00 uur konden we eten. Wel lekker deze keer.
De volgende dag, 8 juni zijn we naar Trujillo gereden, een tocht over een
mooie toeristische weg, door de Extramadura. Het was mooi weer en we
kwamen door leuke dorpjes,langs oleanders, cactussen, olijven en sinaasappelbomen. In de dorpjes zaten oude mannen ,met pet en
een stok op de leugenbankjes. Oude vrouwtjes in het zwart.
In de Extramadura, waarvan een groot deel natuurgebied, moesten we
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onze reservevoorraad benzine aanspreken. We waren op een gegeven
moment erg ver van de bewoonde wereld. Heel veel gieren gezien in
verschillende soorten. Er leven ook wolven en lynxen in dat gebied. Die
hebben we natuurlijk niet gezien. Zo hier en daar staat een hacienda en
verder is er niets.
In Trujillo zijn we twee dagen gebleven, hebben de stad bekeken. Hier
komen de Spaanse Conquistadores weg.
Het weer wordt steeds beter dwz het wordt steeds warmer. Verder die dag
wat uitgerust voor de volgende dag als we naar
Cordoba willen, veel verder naar het Zuiden in Andalusië.
Het wordt steeds warmer. We snappen nu waarom de Spanjaarden siësta
houden. En waarom ze
’s avonds zo laat eten.
Spanje is een fantastisch mooi land met een heel afwisselend landschap.
De mensen, vooral op het platteland, zijn wat stug.
Tijdens het ontbijt
die morgen kwamen
er verschillende
mannen binnen om
een pakje sigaretten uit de automaat
te trekken. Ze nemen dan gelijk een
borrel of een glas
wijn, s morgens om
8 uur en gaan dan
verder met de auto.
Cordoba: In Cordoba staat een enorm
grote moskee,
oftewel de mezquita. Al in de 8e eeuw is begonnen met de bouw hiervan.
Ze is later steeds uitgebreid. Toen de moslims op een gegeven moment
vertrokken is het gebouw omgebouwd tot een katholieke kerk met in het
midden een echte kerk. Dus een kerk in de moskee.
Hier voor het eerst Amerikanen en Japanners gezien en zo waar een paar
Hollanders.
De temperatuur was inmiddels opgelopen tot 45 graden.
De laatste chocola is inmiddels gesmolten in de rugzak.
S Avonds hebben we besloten naar de middellandse zee te rijden en vandaar naar de Sierra Nevada. Daar zal het wat koeler zijn.
De weg er naar toe is prachtig met mooie bergen en bochten
en prachtige vergezichten.
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Na de rit een biertje op een terras. De mensen kijken verbaasd als ik voor
Hilda ook nog een tweede bestel. De vraag van de ober met een verbaasd
gezicht: dos? (twee). Si dos.
De volgende dag, donderdag, getankt en aan de pompbediende gevraagd
wat de mooiste weg door de Sierra Nevada was. Dat was echt geweldig.
Op de hoogste toppen lag nog sneeuw.
Aan de andere kant van de Sierra was een laagvlakte richting Granada.
Verschrikkelijk zo warm als het daar was. Je zag er dan ook helemaal
geen toeristen. Alleen die twee gekken uit Holland op de motor.
Hilda heeft in het dagboek geschreven: Een ongenadig landschap, dor en
droog.
We vonden een hotel langs de weg naar Madrid. De airco draaide op volle
toeren en na drie pilsjes kwamen we weer wat bij. Onderweg huizen gezien die in een heuvel gebouwd waren. Je zag alleen maar een voorgevel.
Onder een grote boom aan de kant van de weg voor een café had iemand
zijn ezeltje aan de boom vastgebonden. Hij zat er naast met een groot
glas wijn. Heel rustgevend.
Vandaag wegen gehad met zo veel haarspeldbochten dat Hilda misselijk
werd achterop de motor. Af en toe moest je toeteren om te laten horen dat
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je er aan kwam.
S’ avonds in het hotel gegeten. Je moet maar afwachten wat je krijgt als
je de taal niet kent. Eén winter Spaanse les is echt niet genoeg. Zo kreeg
Hilda een bord met gebakken “guppen” of althans een hoop kleine visjes.
We wilden in een boog om Madrid heen rijden maar dat ging weer eens
ouderwets mis. We kwamen op de ringweg om Madrid in de spits met een
temperatuur van 40 graden en in een file.
We hebben een poos aan de kant gestaan bij een benzinepomp tot het
wat rustiger werd en wat koeler. Daarna ging het nog goed fout want
op een gegeven moment reden we weer pal naar het Zuiden. TomToms
waren er toen nog niet, tenminste niet bij mij. De route kaart van de ANWB
wist het ook niet meer.
Vannacht het duurste hotel van de hele reis:€ 45,00 voor een kamer.
De volgende dag nog een keer overnacht in een dorp Escalone aan de
Rio Alberche. Het hele sociale leven speelt zich af op het dorpsplein.
Zaterdags verder naar het Noorden naar Amuxo. Steeds eindjes van 60
km. Dan weer even stoppen omdat Hilda nog al last krijgt van haar achterwerk. Op een Intruder zit maar een heel klein zitje voor de duo passagier.
In dit dorp is helemaal niets te beleven. Veel ingezakte en vervallen huizen. Wel erg lekker gegeten in een gerestaureerde synagoge. De eigenaar sprak zo waar Engels.
Zondags zijn we naar Lareda gereden, een kustplaats aan de golf van
Cantabrië niet ver van Bilbao.
De weg er naar toe was heel mooi. Veel groen, riviertjes, rotsen en mooie
bochtige wegen.
’s Maandags hebben we een lange strandwandeling gemaakt. We zijn erg
verbrand. In het hotel was een menukaart in het Engels. Gelukkig. Dus nu
wel lekker gegeten.
De volgende morgen richting Biaritz. Als je over Baskenland praat denk
je aan Spanje maar het gedeelte waar we door heen kwamen hoort bij
Frankrijk maar is wel degelijk Baskisch. De wegwijzerborden waren in het
Frans en in het Baskisch. Dat is trouwens een heel aparte taal, voor ons
onbegrijpelijk en onuitspreekbaar.
In Biaritz overnacht en de volgende morgen de motor op de trein gezet en
wij zelf onze slaapcoupé opgezocht en vertrokken naar Den Bosch. Uiteraard weer niet veel geslapen.
Onderweg van Den Bosch naar huis hebben we in Assen nog gegeten
in het café van vrienden en toen naar huis in Wetsinge, waar wij toen nog
woonden.
Dat was het einde van een vermoeiende maar fantastische vakantie.
Groet,
Jur en Hilda

Motorvakantie 2020

door Marga Duit

Onze motor vakantie 2020.
We gingen even uitwaaien met 7 motorvrienden en 1 motorvriendin naar
Lutz bij de moezel in Duitsland van 27 t/m 30 augustus.
Voor Jaap en mij was het nog heel spannend of we wel op de motor mee
konden omdat de motor al twee maanden bij Mulder in Veendam stond
ivm panne. Maar gelukkig konden we hem zaterdag 23 augustus weer op
halen, wat waren we blij en gelukkig. Anders was het voor ons ook de auto
geworden. De weersverwachting voor Lutz was niet zo geweldig, kans op
buien.
Donderdagmorgen 27 augustus was het zover, we zouden om kwart voor
negen bij Pekelahof verzamelen en om negen uur gaan rijden. Dit omdat
we pas om vier uur over de kamers konden beschikken en het hotel van
elf tot vier was gesloten. Bij Pekelahof aangekomen was Klaas er al en
konden we even bij praten. Maar schrik, Jaap wil de motor even starten,
maar nee dus, hij had er geen zin in. Wij, Klaas en ik Jaap maar even
aan duwen, maar nee hij deed het niet. Verdorie, word het dan alsnog de
auto? Onder tussen waren de anderen ook al aan gekomen en hebben
ze met een paar Jaap aan geduwd en ja wel hoor, hij deed het weer, pfffff. Jaap had hem blijkbaar op contact laten staan en ja dan wil een accu
wel leeg he? En ja wel, iedereen had een mondkapje bij zich. Dus al met
al was het wel twintig over
negen dat we gingen rijden,
met 7 motoren en een auto
met aanhangwagen. Bij Ter
Apel de grens over gingen we
Duitsland in naar de A 31 (
vind ik een vervelende lange
weg), en ja wel de zon kwam
tevoorschijn. Na een aantal
stops om even de benen te
strekken, een kop koffie en
wat eten, kwamen we om
kwart voor vijf bij hotel Sonnenblick in Lutz aan, waar
we verwelkomt werden door
Eddie en Helen onze gastheer
en gastvrouw. Wij waren op
dat moment de enigen in het
hotel, dus lekker rustig. Maar
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vrijdag en zaterdag kwam er nog een groep bij. Eerst even een versnapering op een mooi groot terras en dan douchen want om half zeven gingen
we eten. Een heerlijke bord tomatensoep, schnitzel ( jager, zigeuner of
gewoon) met frietjes en rauwkost en als toetje een heerlijke kersenstroedel met slagroom. Tegen elf uur lag iedereen moe en voldaan in zijn of
haar bed. Vrijdagmorgen zaten we om kwart voor negen met z’n allen aan
het ontbijtbuffet, want om half tien gingen we de kurvenspass toer rijden.
Oh wat een geweldige toerrit, bochten, bochten en nog eens bochten. En
wat een prachtig weer, 20 tot 21 graden en de zon erbij, echt geweldig
motor weer. Tegen vijf uur waren we weer terug en keken terug op een
prachtige dag. Ik was wel een beetje bezorgd, want inmiddels was de eerste groep ook gearriveerd en hoe het met het eten zou gaan ivm dat we
nu met meer mensen waren. Maar mijn bezorgdheid was gauw verdwenen, want we werden per tafel gewenkt om het eten te komen halen. Die
avond kregen we een bord aspergesoep en wat we nooit verwacht hadden, een zwienhakke met gebakken aardappelen en zuurkool met ananas
(Hmmmmmm heerlijk), en als toetje vanille pudding met slagroom. En
toen kwam er een beste regenbui, maar we bleven droog onder de grote
luifel. Nog even lekker na praten en gekkigheid zijn we ons bed gaan op
zoeken. Zaterdagmorgen bij het ontbijt buffet ging het ook geweldig, de
andere groep hield keurig afstand en ieder wachtte netjes zijn of haar
beurt af. Wel allemaal met een mondkapje op natuurlijk. Deze dag gingen
we de moezeltocht rijden. Na een aantal kilometers waren we Herman,
Pieter en Peter kwijt, die rechtdoor waren gegaan ipv rechts af. Maar Jaap
en ik kwamen ze al snel tegen en was de groep weer compleet. Sipke had

het vrijdagavond steeds over Boppard aan de Rijn, daar moesten we heen
voor een hele goede snack. Jaap heeft contact gezocht met Sipke en
Geertje, die daar inmiddels al waren. En ja hoor, Geertje stond ons al op
te wachten op de stoep. Beneden bij de Rijn kon je mooi bij een picknick
tafel zitten. Daar hebben we heerlijk een frietje met braadworst gegeten.
Nou Sipke je had gelijk, het was heerlijk. Tegen half zes waren we weer
terug bij het hotel, inmiddels was ook de andere groep gearriveerd.
Oei nu was het echt wel druk, maar ook deze groep hield zich keurig aan
de regels van afstand bewaren en mondkapje op bij het naar
binnen gaan. Vanavond gingen we om zeven uur BBQen en
ook dat ging perfect. Eddie onze gastheer deed dit zelf. Per tafel werd
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je weer gewenkt om het eten
te komen halen, en achter het
buffet stonden mensen om je
bord te vullen. Heerlijk allemaal,
een gehaktbal, braadworst en
varkensteak, gevulde paprika,
aardappelsalade, gebakken
uien, saus en rauwkost. Ik dacht
dat ze het hele dorp hadden uit
genodigd, zoveel eten was er.
Wie niet genoeg heeft gehad,
kan zich zelf de schuld geven.
Jeminee, wat was dat lekker. Tegen half elf hebben we met een
paar nog even binnen gezeten,
want inmiddels was het gaan
regenen en was het behoorlijk af
gekoeld. Maar om half twaalf lag
iedereen in bed, want morgen
was er alweer de terug reis. Zondagmorgen om negen uur had iedereen
zijn of haar ontbijt gehad, dus werd het tijd om ons gereed te maken voor
de terugreis. Om half tien reden we bij het hotel weg, uit gezwaaid door
Helen onze gastvrouw, van Eddie hadden we al afscheid genomen, want
die moest voor de andere groepen zorgen. Onderweg zwaaiden Peter (
die moest naar Zwolle ) en Herman ( die ging nog naar Bremer Haven)
eerder af. Dus bleven we nog met 5 motoren en Sipke en Geertje met
auto en aanhanger over. We hadden af gesproken nog even bij EmsVechte aan de A 31 te gaan eten met elkaar en dan afscheid nemen en
op huis aan. Maar wat is dit? Je kunt niet binnen en niet buiten zitten ivm
de Corona. Dan maar aan een statafel buiten eten. Pieter, Gert, Eddie en
Klaas zijn nog met ons mee gereden. Klaas zwaaide ook eerder af, want
die moest naar Assen.
Elke morgen tijdens het ontbijt kregen we de weersvoorspelling van Klaas
de weerbaas. En het klopte ook nog steeds. Het hele weekend hebben we
heerlijk buiten kunnen vertoeven, zowel met het diner als met het ontbijt.
Ik kijk terug op een geweldig en prachtig weekend met ontzettend mooi
motorweer. Wat hebben we genoten.
Lieve mensen bedankt voor jullie gezelligheid.
Groetjes en een hele dikke geschreven knuffel
( helaas mocht en kon dat nu niet persoonlijk) van mij.
Marga Duit.
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Verjaardagskalender
SEPTEMBER		
4 sep 1962
Roelf
6 sep 1972
Roelf
7 sep 1957
Be
9 sep 1983
Berend
16 sep 1961
Gelina
		
OKTOBER		
1 okt 1968
Gert
2 okt 1961
Geertje
3 okt 1958
Marga
6 okt 1973
Rudolf
6 okt 1993
Arnald
9 okt 1953
Marten
12 okt 1965
Harry
15 okt 1964
Dineke
24 okt 1966
Reinder
29 okt 1994
Rick
31 okt 1964
Henk
		
NOVEMBER		
4 nov 1966
Thea
14 nov 1958
Egbert
15 nov 1969
Patricia
18 nov 1944
Tinus
20 nov 1958
Jan
23 nov 1981
John
23 nov 1949
Engel
24 nov 1951
Harm
24 nov 1966
Theo
25 nov 1990
Joey
26 nov 1958
Jacob
		
DECEMBER		
5 dec 1941
Jan
10 dec 1957
Albert
12 dec 1951
Willem
13 dec 1962
Herma
14 dec 1947
Klaas
15 dec 1993
Jonathan
15 dec 1959
Ruud
16 dec 1956
Klaas
18 dec 1963
Rene
21 dec 1965
Jan
29 dec 1958
Albert

Hummel
Bruins
Glazenborg
Kupers
Keijzer-Grofsmid
Lesterhuis
Schudde-Kloosterboer
Duit-Luining
Meijer
Rosendahl
Willems
Schuurman
Marks
Potze
de Vries
van Achteren
Loois-Kruize
Kruize
Lesterhuis
Scholtens
Suk
Kielman
Perton
Kruize
Prenger
Teuben
Schudde
Meijer
Kupers
Sopar
Hummel-Waarheid
de Wind
Bisschop
Westerbaan
Keijzer
Lans van der
Wierenga
de Boer
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Wist u dat?

door René Hoesen

- Er al weer een mooie open toertocht is gereden door het
Groninger Hogeland
- Er voor iedereen die zich op had gegeven een lunchpakketje werd
verstrekt
- Dit een zeer goed ontvangen idee was
- Er zich een paar nieuwe leden hebben opgegeven
- Het hotelweekend naar Lütz bij de Moezel ook is geweest
- Dit niet door de club georganiseerd werd i.v.m. de corona-regels
- Wij weer langzamerhand de tochten op de normale manier gaan aanbieden
- Wij daarbij wel hopen op dat jullie je gezond verstand gebruiken en
waar nodig en mogelijk de 1,5 meter regel aanhouden
- Dit heel moeilijk wordt om op de motor binnen die 1,5 meter te rijden!
- Jammer genoeg de barbecue niet doorgaat en ook hier corona ons weer roet in
het eten gooit.
- Dit ook geldt voor de smikkeltocht in November.
- Deze tochten gaan wel door maar er wordt dus niet meer gezamenlijk
gesmikkeld nadien.
- Wij hopen samen met iedereen volgend jaar met het “Nieuwe normaal”
weer gewoon samen van onze motorhobby kunnen genieten.
- Ik nu niet meer weet wat ik nog meer met jullie wil delen.
De wist u datjes deze keer van René
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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:……………………………….

57

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

