Voorwoord
Beste motorvrienden,
Het Vierde voorwoord 2020.
Het houdt ons wel bezig zo die Corona! Ook de laatste twee tochten hebben we
moeten aanpassen dan wel annuleren. We hopen in ieder geval dat jullie de tocht
van 1 november zelf nog hebben kunnen rijden. We hadden nu weer voor een
andere aanpak gekozen, waarop weer vele leden op gereageerd hebben.
2021 kunnen we helaas niet beginnen met onze traditionele Nieuwjaarsreceptie,
want Corona houdt ons dan steeds in de greep en verplicht ons afstand te bewaren. Laten we hopen dat we elkaar tijdens onze Algemene Leden vergaderingen
kunnen ontmoeten. Onder voorbehoud op 4 maart 2021.
Verder moet ik jullie mededelen dat Christien bij mij heeft aangegeven na meer
als 25 jaar secretaris en medeoprichter van deze mooi club te zijn geweest nu
echt te willen stoppen. Per 1 januari 2021 stopt ze als secretaris van onze club.
Zelf had ze al veel eerder aangegeven te willen stoppen maar dit hebben we nog
een poosje tegen kunnen houden, maar nu heeft ze echt de knoop doorgehakt.
Respect, respect, en een groot applaus. Ze is en blijft natuurlijk wel de MOEKE
van de club. Laten we hopen dat we in maart, als we weer onze jaarvergadering
houden, bij elkaar mogen komen om afscheid van haar te nemen als secretaris
van MCMIOS’93.
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 1, 2021 moet
binnen zijn voor 12 februari 2021.
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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

Motorvakantie Oost Duitsland

door Sytze Doornbos

Motorvakantie Oost Duitsland door Sytze.
In de winter gaan wij altijd plannen maken voor de motorvakantie tijdens
Pinksteren. Dit jaar leek ons het leuk om naar Bretagne te gaan, maar
deur kerona kon dat niet. Eerst hopen dat het goed kwam maar het werd
er niet beter op en dan dat gedoe met slapen in motels en restaurants
hadden we besloten maar thuis te blijven. Eureka, onze zwager woont in
de buurt van Maagdeburg en heeft een groot huis. Zwager gebeld of het
een probleem zou worden als wij met z’n drieën zouden komen, geen
probleem vanuit Duitsland. Yes, toch nog motorweekend. Op 2 juni de
motoren gepakt en via de oude weg via Haselünne naar zijn woonplaats
in Haldesleben. Ongeveer 430 km, een hapje en drankje en met helm op
afrekenen aangekomen bij onze zwager waar koud bier en de barbecue
klaar stond.
De volgende dag hadden we een rit naar de Harz gepland, het weer zag
er goed uit. In de Harz heb je een stuwdam met een lange hangbrug (de
Titan) waarover je langs de stuwdam kunt lopen en een fantastisch uitzicht
hebt over het dal. Langs grote graanvelden kwamen wij aan in de Harz
en dan begint het heerlijke stuurwerk, wat is het toch een fantastische
hobby. Bij de Titan
aangekomen waren
we achteraf blij met
corona want het was
nou heerlijk rustig en
konden snel aan de
wandeling beginnen,
toch altijd warm in
motorkleren. Naderhand lekker koffie
met gebak, waarna
de motoren werden
opgestart voor nog
wat bochtenwerk en
dan terug naar de
barbecue.
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Volgende dag een rit naar Wittenburg waar
Luther z’n timmermanswerk had gedaan. We
hadden een mooie route langs de Elbe, eindeloze graanvelden en veel vervallen dorpen. Je
komt nog echt door DDR gebied met slechte
wegen met kinderkopjes, vervallen kastelen
en ruines. Maar verder een prachtig gebied, in
Wittenburg de kerk opgezocht waar Luther zijn
geschriften op had gespijkerd, foto gemaakt en
op naar wat eten. Dit kon gelukkig buiten dus
zonder mondkapjes en met een volle buik terug
naar Haldesleben.
Derde dag alweer, een route naar Donitz. Dit gaat richting het noorden,
hier is veel bos en meren. Je rijdt veel langs de Elbe hier en ze hebben
nog van die oude wachttorens bewaart waar je op kan en dan een mooi
uitzicht hebt over de rivier en het achterland. Je rijdt regelmatig langs
bordjes welk aangeven dat daar de oude grens liep tussen oost en west.
Aangekomen in Donitz, dit is een oud vestingstadje wat wel wat heeft van
Bourtange met van die geruite wallen. Na een lekkere maaltijd te hebben
genoten in de buitenlucht op het pleintje beginnen we weer aan de terugtocht door eindeloze bossen en via een pontje kwamen we weer aan de
goede kant van de Elbe. Gelukkig zijn hier de wegen wel weer beter en
weinig omleidingen en mooie bochten om de bandjes toch maximaal te
gebruiken.
Laatste dag alweer
met een route door
de Harz, nu de snelle
route via de snelweg
want het beloofde een
lange dag te worden en er was regen
opkomst. Dus op tijd
weg, In de Harz aangekomen begon het
feest, de regen had
besloten om op tijd te
beginnen. Maar dat
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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.

kun je mooi zien in de bergen dus
gelijk de route maar omgedraaid
en richting Stolberg (dit is nog een
authentiek duits ambachtstadje).
De warme bakker had aldaar een
lekker bakje koffie en gebak klaar
staan voor ons en na het kasteel
bekeken te hebben wat ze daar
opknappen vervolgden wij onze
weg, van omleiding naar omleiding
en zelfs omleidingen in omleidingen. Wat is een telefoon met
google maps toch een onmisbare
uitvinding voor de survival motorweekend door de Harz in Duitsland. Wij lieten ons niet gek maken
en puzzelden onze weg verder,
mijn navigatie gaf aan volgende
weg rechts maar ik zag dat er
rechtdoor een kronkelig weggetje
liep en wij reden door en kwamen aan bij cafe 36. Daar stonden allemaal
motorvrienden met blije gezichten en na 20 minuten wisten wij waarom.
De Blackbird stond te briesen van geluk, alle paardjes onder mij hadden
enthousiast meegewerkt en ook die van de Multistrada en de Fazer. Hop
in z’n twee, toerenteller recht omhoog en sturen maar. Wat een heerlijke
bochten omhoog (36) en toen weer terug naar beneden. Dit wilden we nog
wel een keer maar de lucht werd nou toch wel dreigend dus gauw verder.
Onderweg nog wat eten
en snel terug en door een
stortbui op de snelweg als
verzopen katjes terug in
Haldesleben.
De terugtocht beloofde niet
veel goeds, veel regen.
Weeronline gaf echter
aan dat er een klein droge
streep aankwam via Walsrode. Terugtocht aangepast
en gauw naar huis, maar
wat een flitspalen en ook
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van die mooie welk van voren en van achteren flitsen. We kwamen achter
een snelle bmw te zitten welk precies wist waar ze stonden, wat een topper. We kwamen droog thuis en een uurtje later volle bak regen, wat een
timing. Maar cafe 36 komt nog een keer weer voor in een volgende vakantie.
Groeten Sytze, Bram en Jos.
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De vlieg

door Debbie de Boer

Hebben jullie dat ook wel eens? Zit je lekker op je motor een mooie route
te rijden, zie je ineens iets op je vizier zitten.
Een vlieg.
Eerst denk je ach hij zit aan
de buitenkant en zal zo wel
weer verdwijnen. Maar nee,
hij zit er nog. Je strijkt met
je hand over het vizier en
hoopt dat ie weg is. Nee,
hij zit er nog. Dan maar het
vizier open en hem naar de
vrijheid sturen.
Zo, he he, hij is weg.
Bij de eerst volgende koffiestop doe je de helm af en geniet van een lekker
bakkie met het liefst nog een gebakje erbij. Je neemt een slok en steekt
je vork gretig in het gebakje om er een stuk van af te steken en geleid dit
geleidelijke naar je mond en ziet op het laatste moment dat er iets op zit
dat er niet hoort.
Een vlieg.
Je jaagt hem weg met een wuivend gebaar en geniet verder van de heerlijkheden.
Het moment is gekomen dat de rit voortgezet wordt en je maakt je gereed.
De machine wordt gestart, de helm gaat op en je vervolgt je weg. Onderweg voel je iets op je wang kriebelen. Het kan een pluisje zijn of een
haartje. Even wegvegen gaat niet zo snel want je vizier zit ervoor. Op het
zelfde moment is het ook weg. Je schenkt er verder geen aandacht aan
en concentreert je op je route. Ondertussen geniet je ook van de omgeving. Vooral in deze tijd zie je vaak mooie plaatjes. De koolzaadvelden
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gaan bloeien en je ziet bloemenvelden met de mooiste kleuren. Genietend
van de rijkheid aan kleur en geur valt je oog plotseling op iets anders.
Een vlieg.
Potverdikke, ziet er weer een. En altijd precies op de plek in je gezichtsveld. Je strijkt weer met je hand over het vizier en komt er gauw achter dat
hij niet aan de buitenkant maar aan de binnenkant zit. Hoe kan dat nou?
Het vizier gaat open en je hem vrij.
Misschien gaan je gedachten in een fractie van een seconde even naar
het beestje hoe het in je helm is gekomen maar verder is het niet belangrijk genoeg om er verder over na te denken. Je gaat verder met de route
en bereikt naar een tijdje je lunchadres. Landelijk gelegen met een mooi
terras zit je te genieten van een lekker koele versnapering wachtend op je
maaltijd. Want je lijf heeft wel weer wat nodig.
Even later komt je bord vol met lekkerheden waarop je hebt zitten wachten. Mes en vork in de aanslag om te gaan genieten van je overheerlijke
maaltijd. Het smaakt voortreffelijk en je geniet ervan. Je bord is bijna leeg
en de laatste beetjes worden nog bij elkaar geschraapt om op te eten. En
wie geniet er ook van?
Een vlieg.
Nou, klaar hoor, wegwezen. Is mijn eten. Heel eventjes denk je misschien
waar heb jij gezeten voordat je op mijn eten ging zitten maar daarvoor
is het veel te lekker en je maakt je bord leeg. Jaja, zo moest het vroeger
ook. Bordjes moesten leeg.
Nog een lekker kopje koffie, afrekenen en we gaan weer.
Voordat je de helm op zet check je hem kort om er zeker van te zijn dat er
geen ongewenste beestjes in zitten en je gaat weer op pad.
Mooie gezichten kom je tegen en de route is gewoonweg genieten. Heerlijk om bij dit prachtige weer een ritje te maken. Je bent blij en hebt veel
plezier. Plotseling kijkt iets je vanaf je neuspunt recht aan en kriebelt
verschrikkelijk.
Een vlieg
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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

Je schudt een keer met je hoofd en je plaaggeest is weg. Lekker rustig
ben je niet want je weet dat hij er nog is. Je ziet hem uit een ooghoek over
je vizier lopen en af en toe verplaats hij zich door kort te
vliegen. Het lijkt of je aandacht niet meer zo bij de weg
en de mooie gezichten is maar bij dit irritante wezentje dat meent er ook
nog recht op te hebben. Verergerd trekt je voor de zoveelste keer je vizier
open en laat hem vrij. Voor de zekerheid veeg je nog een keer met je
hand erlangs om zeker te zijn dat hij weg is.
Hoe is het mogelijk? Je had nog gecontroleerd. Er zat niets in en toch was
ie er weer. Het is een raadsel.
Waar je wel rekening mee moet
houden is dat zo’n beestje je behoorlijk uit je concentratie kan halen
en voordat je het in de gaten hebt lig
je samen met deze onuitgenodigde
gast in de berm of nog erger in een
vangrail, als die er is.
Dus, wees er op bedacht en stop
desnoods.
Ik wens jullie veilige kilometers toe
en blijf gezond.
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PANIERBAAN 1B - WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL

TRANSPORTBAAN 28 - WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

Toer naar Sandbostel

door Chris Timmer

Op 14 oktober ben ik om 9.00 uur vertrokken van af huis naar Leer. Hier
had ik om 9.30 uur afgesproken met een motormaart uit Leer om samen
naar Sandbostel te gaan. Sandbostel is een klein plaatsje boven Bremen
en het ligt in een veengebied. Vroeger was deze omgeving allemaal
veengebied en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd dit gebied door
gevangen van de Nazi`s ontgonnen. Hierbij vonden velen van hen door
allerlei oorzaken de dood.
In Leer was het nog even wachten op mijn maat en toen hij er uiteindelijk
was, werd besproken hoe we gaan rijden. Gaan de autobaan op, waar
we beiden geen liefhebber van zijn, of gaan we binnendoor. Dit paste ons
beter en dus werd dit besloten. We startten de motoren, hij op zijn BMW
K75 RT en ik op de Pan ST 1100. Dit x op de Pan, omdat ik er op de
Deauville inmiddels er 8000 km op had zitten. En dit is voor mijn verzekering, die een maximale jaar kilometers aantal opgeeft van 8000 km.
Zodoende dat ik deze trip op de Pan doe.
Dus we weten nu waar we langs willen en startten de trip. We rijden
richting Westerstede, dan binnendoor op Nordenham aan. Bij Nordenham
draaien we naar de Wezertunnel, en onder de Wezertunnel door staan we
aan de andere kant van de Wezer. Vanaf hier is het ongeveer nog 45 minuten naar de plaats van bestemming. Ook hier rijden we binnendoor en
komen door prachtige dorpjes, waar je anders niet zo veel komt. Anders rij
je meestal op de autobaan, maar dit is pas genieten van het motorrijden.
Je rijdt toersnelheid en geniet van de omgeving. Dorpjes met voor mij onbekende namen rijgen zich aaneen. Tot we op de plaats van bestemming
zijn tegen 12.00 uur. Om de bestemming aangekomen, eerst een bak koffie, die we voor onderweg mee hadden genomen en een broodje. Na dit
genuttigd te hebben zijn we het terrein opgelopen.
Het terrein was tijdens WOII een werkkamp(Arbeits lager). Hier werden
uit heel Europa mensen gevangen gehouden, die te werk werden gesteld
in fabrieken, bij lokale boeren e.d. Degene die bij de lokale boeren te werk
werden gesteld, hadden het beter, dan degene die in de
fabrieken aan het werk kwamen. In het kamp zelf was de
toestand verschrikkelijk. Er waren ziektes, ondervoeding
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door zeer slecht of weinig eten, mishandeling en doodslag.
Hierdoor stierven duizenden mensen, er werd geschat dat alleen in dit
kamp meer dan 40000 Russen zijn overleden.
Dit kamp is het enigste
kamp waar nog originele
houten barakken staan,
het oorspronkelijk kamp
was 35 hectare groot,
hiervan is meer dan de
helft afgebroken. Wat er
nu nog staat, wordt zo
goed mogelijk bewaard
en waar nodig is gerepareerd. Dit gebeurd allemaal door vrijwilligers,
waarvan veel jongeren,
die door middel van
bepaalde programma`s dit werk doen. Het kamp valt nu onder de Duitse
Denkmal Schutz en is een monument.
Na de oorlog werd het kamp gebruikt door de Engelsen, die ook het kamp
bevrijd hebben, als een interneringskamp voor SS’ers en
ander gespuis, die op hun berechting wachten, hiervan zijn
er velen tot de doodstraf veroordeeld en terechtgesteld.
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Anderen kregen jaren gevangenisstraf van jaren. Nadat de Engelsen het
terrein verlaten hadden stond het een aantal jaren leeg en raakte in verval. Totdat de gemeente waar dit gebied onder valt er een industrieterrein
van maakte en veel barakken liet afbreken.
In de jaren 80tig werd besloten om te redden wat er nog te redden was
en werd een Stichting opgericht, met als doel te behouden wat er nog
staat. Hierin slaagt men redelijk, al gaat het langzaam. Zoals gezegd, het
gebeurd allemaal door vrijwilligers. In 1 barak, de gele barak, is een museum ingericht, die de geschiedenis van het kamp uitgebreid belicht door
middels van foto`s, filmbeelden en ooggetuigen verslagen. Heel indrukwekkend om dit allemaal te bekijken. Je wordt stil, als je ziet waartoe de
mensheid in staat is.

Na deze tentoonstelling uitgebreid bekeken te hebben, zijn we het terrein
op gegaan, waar we diverse barakken van binnen kunnen bekijken. Je
ziet dan hoe onder erbarmelijke omstandigheden de mensen gedwongen
werden te leven. Stapelbedden die geschikt waren voor niet meer dan 6
personen, hierin lagen toen 12.
Diverse barakken zijn nog in een redelijke toestand en je kunt dat men er
me bezig is aan het herstelwerk. Alles wordt weer teruggebracht in een zo
originele staat. In een andere barak wordt tentoongesteld wat het museum
nu betekend voor degen die na de oorlog zijn geboren, als een waarschuwing dat dit nooit meer mag gebeuren. Hier worden
foto`s getoond van bezoekers van uit de gehele wereld,
die inmiddels dit kamp hebben bezocht.
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In de gele barak, is ook een
bibliotheek, waar men op zijn
gemak boeken kan lezen over
dit en andere kampen in Duitsland. Tevens is er een boekenstand, met boeken over dit
kamp.
Na een aantal uren hier op het
terrein doorgebracht te hebben, zijn we naar Sandbostel
gereden. Hier werden veel
slachtoffers van het kamp
begraven. De meeste Russen
kwamen als ongeïdentificeerd
in massagraven terecht. De
Russen richten na de oorlog
een monument op ter herinnering aan hun gevallen landgenoten. Echter de regering
liet dit monument opblazen,
omdat men dacht dat het getal
45000 die op dit monument vermeld stond te hoog was. Nu is men na
onderzoek er achter gekomen, dat zelfs dit getal nog veel te laag is. Er is
nu een schatting van meer dan 65000 Russen die hier zijn overleden. Het

31

juiste aantal zal wel nooit bekend worden.
Hier liggen niet alleen Russen, maar ook Polen, Fransen, Nederlanders,
Belgen en Denen.
Hier nog even rondgekeken en terug naar de motor. Bij de motor onze
laatste bak koffie en nog een broodje. We hebben even besproken hoe
we de thuisreis zouden doen, over de autobaan richting Bremen of weer
binnendoor. Er werd weer voor binnendoor gekozen. Want om richting
Bremen te gaan en dan in een file terecht te komen is niet fijn en zonde
van de tijd.
Dus weer binnendoor weer terug op huis aan. Onderweg er af en toe ven
af om de benen te strekken en een slok ging de reis voorspoedig. Tegen
20.00 uur waren we terug in Leer, waar ik afscheid heb genomen van mijn
motormaat en ging ieder zijns weegs.
Tegen 20.30 uur was ik na een trip van 320 km , een indrukwekkende en
interessante dag weer thuis waar ik veel gezien en geleerd heb. En natuurlijk genoten van het motorrijden door het mooie Ost-Friesland.
Chris Timmer
Oktober 2020
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Even voorstellen:
Jonathan Bisschop
Hallo allemaal!
Ik ben Jonathan Bisschop, en heb dit jaar voor het eerst kennis gemaakt
met Mios.
Ik kan het mij nog goed herinneren, ik was druk bezig in de tuin (mijn favoriete bezigheid… niet dus) toen René (toevallig een buurman verderop
in de straat) plots voor mijn huis stopte en vroeg of we een keer samen
zouden gaan motorrijden! Ik was een beetje overrompeld (ik woonde er
nog maar net namelijk), maar dit leek mij natuurlijk wel leuk!
Het waren in het begin dan ook een beetje bijzondere tijden, de eerste
corona lockdown was van kracht en René vertelde al dat er vanuit clubverband niks geregeld mocht worden i.v.m. de maatregelen: dus de eerste
keer zijn we met een spontaan clubje op pad geweest.
Dit was eigenlijk de eerste keer dat ik in groepsverband reed, dus stiekem
vond ik het wel spannend… plots met allemaal nieuwe mensen op pad:
en voor het eerst rijden in groepsverband. Dat was voor deze ict-er toch
wel een stapje uit zijn comfort zone 
Ik heb inmiddels al enkele jaren mijn motorrijbewijs, maar eigenlijk kwam
ik nooit verder dan “een rondje door eigen dorp” om het zo maar te noemen. Een keer naar vrienden op de motor of naar familie met mooi weer:
maar dat was het ook wel.
Het maakte dan ook wel indruk, maar man wat heb ik genoten! Zo’n stuk
van 200 kilometer rijden is toch wel heel wat anders dan een stukje “Pekel Stadskanaal op en neer”. Ik kon mij dan ook alweer verheugen op de
volgende keer!
De keer daarop was het vanuit Mios geregeld. Namelijk de zomertourtocht
in juni: en ook dit was weer genieten! Maar toen Albert mij mailde na de
tocht of ik lid wilde worden, twijfelde ik nog steeds wat... pas ik hier wel
tussen, is het wel iets voor mij ? Ik wilde toch nog een keertje vaker proberen… stiekem ook een beetje om het leeftijdsverschil en/of dat “een club”
toch wel wat heftig klinkt, ondanks dat je zelf ook motorrijder bent.

06-53890273

Ook in augustus ben ik weer mee geweest en ook dit was weer genieten!
Ik merkte dan ook steeds meer waar het daadwerkelijk om gaat: het delen
van je hobby/passie, ongeacht je leeftijd of wie je bent. Gewoon lekker
met een groepje enthousiastelingen no-nonsense motorrijden en er een
leuke dag van maken! En samen rijden is immers sowieso leuker en gezelliger dan alleen. Ik heb toen dan ook toch maar besloten om lid te gaan
worden (beter laat dan nooit)!
De tochtjes daarna kon ik niet of werden helaas afgelast i.v.m. de aangescherpte Corona maatregelen. Toch had ik mede dankzij deze tour tochten
de smaak wel te pakken!
Deze ervaringen hebben mij eigenlijk alleen maar enthousiast gemaakt,
en zo heb ik dan ook in mijn eentje nog een paar keer wat grotere afstanden gereden, wat tassen en een navigatie aangeschaft: en besloten met
vrienden volgend jaar voor het eerst op motorvakantie te gaan!
De motor staat inmiddels in winterslaap, maar toch blijft het bij elke zonnestraal tussen de regendruppels door kriebelen… Ik kan niet wachten tot
het volgende seizoen begint!
Tot de volgende rit!
Jonathan Bisschop
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Maart, april, mei, september en oktober elke zaterdag geopend.

Toertochten 2020 in Coronatijd
door Albert de Boer

Toertochten 2020 in Coronatijd Albert de Boer
Maart 2020.
Op zondag 15 maart werd ons medegedeeld dat we in ons land een officiële Corona epidemie hebben en we voor als het niet noodzakelijk was
mocht je niet naar buiten dan wel op de weg zijn.
Velen hebben zich eraan gehouden, maar ook velen niet en het bleek
ook nog eens dat hier veel motorrijders onder te zijn uit heel het land. We
hebben allemaal die discussie kunnen lezen op facebook en waarom zou
je niet op zondag op pad kunnen met je motor. Zo verspreid je toch geen
Corona? Velen hebben het niet begrepen. Het ging niet om het verspreiden van Corona, maar om te voorkomen dat je het zou krijgen als je door
toedoen van een ander in het ziekenhuis zou belanden. Of als je door een
andere weggebruiker verongelukt en een ziekenhuisbed nodig had die
eigenlijk nodig waren voor de vele Corona besmettingen. Oké hier in het
Noorden viel het gelukkig mee.
Zelf zou ik in maart de Geuzenskeelertocht voor gaan rijden van 27 t/m 29
maart 410 km, maar dit ging dus even niet door.
April 2020.
Voor ons als club betekende het geen tochten meer organiseren, dus de
eerste opentocht op 19 april werd afgezegd. Sommigen waren hier niet blij
mee. Ook werd ons clubblad nog eens later bezorgt dan normaal.
Eind april nog wel een klein tochtje gereden plm. 150 km.
Mei 2020.
Zaterdag 16 mei hebben we maar besloten om met ons vaste clubje 5
motoren een tocht door Drenthe te doen. We hadden mooi weer met af en
toe een buitje. Zelf verzorging mee, want alles is dicht. We hadden wel het
geluk dat we een dikke ijsco kunnen bemachtigen. Eind van de middag
hadden we weer 220 km extra op de teller staan.
Als club zijnde moesten we ook de tocht op 17 mei annuleren, want als
organisatie mocht je niks organiseren.
Hemelvaart weekend gaan we altijd met ons clubje weg en dat is er dit
jaar ook niet van gekomen en daarom hebben we maar een dagtocht
gemaakt. De Elfmerenroute hebben we gekozen. De start van deze route
is bij Oudehaske.
Dus donderochtend 21 mei 2020 vroeg uit de veren want de boys willen
om 8 uur bij mij zijn om te starten.
Dit is even wat later geworden van de andere Albert had zich verslapen, je
je leest het goed verslapen.
Dus op naar Oudehaske 99 km voordat we aan het begin van
de route zijn. Daar aangekomen hebben we eerst maar even
een korte pauze gedaan want we hadden immers zelf koffie
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en broodjes mee. Na de pauze
zijn we begonnen aan de Elfmerentocht van start tot finish iets
van 205 km.
Dit is een zeer mooie route en zeker de moeite waard om nog een
keer te rijden, voor sommigen
misschien iets te. Het is wel eerst
99 km naar beginpunt, dan 205
km voor de rit en dan weer 99 km
terug naar huis.
Na zo een dag heb je toch maar
weer 403 km op de teller erbij
staan.
Tussendoor zijn we nog met elkaar voor Henk op zoek geweest naar een
andere motor. Eerst naar Assen geweest, want bij MotoPort stond een
mooie BMW had Henk gezien, nee toch maar niet. Wie roept mij naam
daar? Albert Schrik, jaren niet gezien en zo kom je elkaar in Assen weer
tegen, hij was samen met Martin Willems ook even aan het toeren en
rondsnuffelen en natuurlijk voor de koffie. Even leuk met elkaar gekletst
en natuurlijk over de club gepraat en zijn later in het seizoen lid geworden
van onze club. Ik vind dit geweldig, jongens welkom bij de club. We kunnen nu wel even door naar Slagharen Anbergen.
Ook Albert en Martin gingen naar Slagharen. Dit was weer een geslaagde
motordag op 1.5 meter.
Ben ik ook nog met Rene de Jonge naar Slagharen geweest zijn nieuwe aanwinst opgehaald een
Gold Wing 1200, ook een zwarte een mooie machine met een heel ander geluid als die van mij.
Met nog wat andere kleine ritjes heb ik in mei toch
nog wat kilometers kunnen maken.
Juni 2020.
Zondag 1 juni 2de Pinksterdag.
We hadden in mei afgesproken dat we 2de Pinksterdag een rit naar Overijssel zouden doen en dit
hebben we dan ook gedaan op 1 juni 2020.
Dit keer kon Henk helaas niet mee. Patrick is mee
geweest. Dit is een goede kennis van mij en rijdt
een Honda Varadero.
Chris had de route gemaakt en heeft ook het grootste gedeelte als voorrijder gereden. We zijn gestart in Borger bij de kerk, dan richting Emmen,
Coevorden, Hardenberg, Nijverdal, Zutphen, Deventer, Dalfsen en nog
wat plaatsen weer terug naar boven. Gepland stond plm.
336 km voor de dag. Voldoende eten drinken mee dus gaan
met dit banaan. Het was een hele leuke dag en we zouden
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ook nog over de Holterberg? Geen
idee ik rij vandaag een keer niet
voorop. Ik tuf er achteraan, ook
wel een keer fijn hoor even relaxen op de Wing. Op een gegeven moment toen we even een
korte pauze hadden vroegen we
aan Chris, heb jij de route er goed
in staan want mijn zumo wil steeds
de andere kant op. Jahoor, zit nog
steeds op mijn route. Oké dan zal
het wel goed zijn, is mij warm genoeg vandaag. Op een gegeven moment
staan we voor verkeerlichten te wachten zeg ik tegen Patrick, geen idee
waar we heen gaan maar op de Holterberg komen we vandaag niet meer.
Nou zegt Patrick, dat denk ik ook niet. Het is hier heel erg mooi om te
rijden erg bosrijk mooie omgeving en nog 12 km richting Putten. Bij een
volgende stop toch maar even de zumo’s naast elkaar gelegd, had Chris
een oude route ingeladen, heel
erg mooie route hoor niks mis mee
alleen de andere kant op. Oh Shit,
klopt niet dus, nee niet echt. Maak
ik weer goed nu we toch hier zijn
weet ik nog wel een andere mooie
route. En inderdaad, dit was een
hele mooie route met als stop in
Hoenderloo. We reden dus in het
Nationale Park De Hoge Veluwe.
Na wat tussenstops en een tankstop hebben we op 2de Pinksterdag plm.
500 km gereden i.p.v. de geplande 336 km. Als
mij gevraagd wordt zullen we deze route nog een
keer gaan rijden ga ik zeker mee, het was een
zeer geslaagde dag ook al zaten we niet helemaal
goed. Maar zeg nou zelf, als je op de motor zit kun
je toch niet verdwalen om omrijden als je aan het
toeren bent.
Wat heb ik nog meer gereden in juni. Op 14 juni
ben ik met een aantal BNI-collega’s op pad geweest richting Harlingen, maar dan binnen door
echt binnendoor. Van mijn huis naar Harlingen is
het VV 254 km. Dit werd een dag van 296 km. Oh
ja wat zijn BNI-collega’s? BNI staat voor Business
Network International, dit zijn ondernemers die
elkaar elke week zien en proberen elke week jouw
bedrijf te promoten om elkaar omzet te gunnen.
Maar in de vrije tijd zijn er ook een paar motorliefhebber dei elkaar opgezocht hebben
om zo af en toe een tocht te rijden. We zijn gestart bij van
der Valk in Hoogkerk en zo helemaal binnen door richting Harlingen.
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Onderweg gestopt voor koffie met appelgebak, want hier had iemand van
de boys wel een goed adresje voor. Door naar Harlingen, hier even lekker
visje eten en dan verder binnen door weer richting Hoogkerk. Deze route
heb ik ook nog wel ergens staan voor de liefhebber.
Toen kregen we 21 juni 2020 en we hebben we besloten deze tocht van
de club door te laten gaan. Met als startpunt de parkeerplaats bij de Binding, kunnen we voldoende afstand bewaren. Ieder lid kon zich hiervoor
via ons info adres inschrijven, omdat we niet bij elkaar mogen komen binnen de 1.5 meter afstand en dit gaat niet lukken bij Anytime.
Het digitaal inschrijven was voor sommige leden even wennen, maar het
is allemaal toch goed gekomen 21 motoren hebben meegereden en het
was een mooie dag. Alleen er zaten wat minpuntjes in de route, maar is
weer goed gekomen als je een beetje met je zumo overweg kunt.
Dit was de eerste keer dat Martin Willems met ons mee is geweest, Chris
had hem als introduce meegenomen deze dag en hij is later lid geworden.
Week later 27 juni een rit van MRTO, start in Onstwedde.
Deze heb ik gereden met Henk, Albert en Chris.
Mooie route door Stukje Duitsland, Drenthe en
Groningen met eigenlijk heel mooi weer. Tot dat de
hel losbreekt. Kunnen jullie je nog herinneren dat
er op deze zaterdag een zogenaamde supercel
aan slecht weer losbrak boven Veendam -Wildervank, met heel veel regen met hagelstenen als duiveneieren die naar beneden kwamen en heel veel
wind. Wij zaten dat met z’n drieën in want Henk
was al eerder afgehaakt want hij moest naar huis.
Ergens schuilen was geen optie en die was er ook
niet. We zijn door gereden tot onder het viaduct
aan de Ommelanderwijk daar hebben we onder
gestaan en zijn we afgestapt. Tot aan de onderbroek nat en de laarzen vol.
Zoveel water heb ik nog nooit in een keer naar
beneden zien komen.
Had dikke rode plekken
op mijn handen van de hagelstenen. We zijn door
gereden over de Ommelanderwijk en dit kon niet in
een rechte lijn want het was een groene straat geworden van takken met bladeren en vele bewoners
waren bezig de straat weer schoon te malen en
de takken van de weg te halen. Echt ongelofelijk
en wij, wij hebben geluk gehad dat we alles deze
zaterdag heel binnen hebben gekregen, dat had
anders of kunnen lopen. Met zoveel wind merk je
ook pas hoe zwaar eigenlijk een Gold Wing.
Juli 2020.
We hebben toch maar besloten om met de motor
op vakantie te gaan. Aanhanger mee tent er in en

daar naar Deelstaat Hessen voor 10 dagen een camping vakantie. 10 dagen mooi weer gehad, maar dit stuk hebben jullie al in een ander nummer
kunnen lezen.
Augustus 2020.
Zondag 9 augustus mee
gereden bij week der besten, samen met Chris. Dit
was een mooie tocht door
Groningen en dit was
weer een warme dag.
Dit was geen lange tocht
iets van 150 km maar wel
weer op plekjes geweest
die we nog niet eerder
hadden gezien. Weer een
goede bestede zondag.
De toertocht van 16 augustus staat voor de club op het programma en
hoe pakken we dit aan. Had zelf het voorstel gedaan voor het meegeven
van lunchpakketjes, had dit eerder al meegemaakt, dus ik dacht waarom
wij niet. Ik heb dan ook die zaterdag ervoor voor 41 mensen het lunchpakketje gemaakt. Die zondag waren er maar 16 leden en 25 gastrijders. In
totaal 35 motoren. De zondagochtend heeft Albert Kupers mij geholpen
om de lunchpakketjes uit te delen. Henk Loois was net opgenomen i.v.m.
met zijn teen. Debbie moest werken die zondag. Arie had een privé verplichting en Christien nog steeds ziek.

De lunchpakketjes werden zeer goed ontvangen. We hadden verzameld
op de parkeerplaats van de Binding en wat schets mijn verbazing komen
hier nog meer motorrijders bij dan gepland. Albert mogen we meerijden,
want we waren net ergens anders en daar mocht het niet. Je weet inschrijving is €5.00 maar heb geen lunchpakketje voor je. Geen probleem we
vinden onderweg wel iets als we maar mee mogen rijden. Sluit maar aan.
Word ik aangesproken door iemand die hier toevallig langs komt, wat gaat
er hier gebeuren? We hebben een toertocht van de club. Mag ik daar aan
mee doen? Ja hoor inschrijfgeld is €5.00. Is goed trek ik mij snel even om
en ben er zo weer met de motor. Geweldig toch dit zomaar spontaan mensen op een motor die mee hebben gereden deze dag.
Zelf heb ik deze dag gereden met vier Honda’s.
Mijn eigen Gold Wingen drie met een Deauville. Een leuke
tocht met elkaar gereden.
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Zaterdag 29 augustus.
De jaarlijkse Keitocht vanuit Alteveer gereden. Deze tocht ging ook gedeeltelijk door Duitsland. Gelukkig kunnen we nu wel aan koffie en gebak
op een terras. We hebben deze tocht met meerdere andere rijders gereden en met elkaar hebben we er een gezellige dag van gemaakt en weer
een aantal kilometers op de teller erbij.
September 2020
Zaterdag 5 september een open tocht gereden en goed georganiseerd
door Motorzaak Franzen uit Nieuwolda. Dit was een zeer geslaagde dag,
zelf reed ik deze dag als een van de voorrijders voor diegene die geen
navigatie hebben of liever achter iemand aan rijden.
Onderweg een koffie met broodje stop en even bijkletsen en zeer geslaagde dag.
Als club hadden we 19 september als
BBQ rit bedacht. Dit is een zaterdagmiddagtocht geworden, dit zou eigenlijk
eindigen met een BBQ maar door de Corona maatregelen kon dit niet door gaan.
Voor deze tocht kom men zich net als
de vorige tochten digitaal inschrijven via
het info adres. Er hebben zich 27 aangemeld voor de middag om mee te rijden.
Ook zijn er deze dag twee nieuwe leden
uit gekomen Constant Hartjes en Arjan
van der Veen. Zelf kon ik niet mee met
deze toch had andere verplichtingen.
Zondag 20 september.
Met ons vast groepje hebben we deelgenomen aan de tocht van MRTO. Ook
dit was weer een zeer gezellige dag met
op het eind nog dikke rookpluimen uit een van de motoren, maar gelukkig
goed afgelopen, de motor bleek het getankte benzine niet lekker te vinden.
Verder weinig kunnen rijden in september.
In oktober gaat het weer mis en hebben we moeten besluiten onze oktober en november te annuleren. Heel jammer maar helaas.
Ik heb geprobeerd het jaar voor mij kort samen te vatten wat mijn motorritten betreft in 2020. Hopelijk vond je het leuk.
Motorgroet Albert de Boer
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Wist u dat?

door René Hoesen

-

Het altijd weer moeilijk is om het 4e nr. van het jaar vol te
krijgen omdat er aan het eind van het jaar vaak minder
toertochten zijn om verslag van te doen.

-

Het deze keer extra moeilijk is omdat de laatste
2 toertochten zijn afgelast door die vervelende
corona-pandemie.

-

We gelukkig nog wel stukjes van diverse leden hebben
die een motorvakantie hebben gehad dit jaar en dit
gelukkig met ons willen delen.

-

Die 2 toertochten al wel uitgezet waren en gewoon weer
gebruikt worden volgend jaar want het hele mooie
tochten zijn.

-

We hopen dat we volgend jaar weer volop van onze
motorhobby en andere hobby’s kunnen genieten want
2020 was tot nu toe maar een prutjaar!

-

We hopelijk niet teveel geouwehoer te krijgen met de
inenting tegen corona.

-

We er niet op zitten te wachten dat we zonder bewijs van
inenting nergens meer aan mee mogen doen of nergens
meer mogen komen.

-

We nu wel toe zijn als andere goed nieuws i.p.v. alleen
maar de hele dag corona te horen.
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Verjaardagskalender
		

DECEMBER
		
5 dec 1941
10 dec 1957
12 dec 1951
13 dec 1962
14 dec 1947
15 dec 1993
15 dec 1959
16 dec 1956
18 dec 1963
21 dec 1965
29 dec 1958
JANUARI
		
14 jan 1964
borg
14 jan 1964
21 jan 1962
24 jan 1965
26 jan 1960
FEBRUARI
		
1 feb 1964
12 feb 1970
15 feb 1958
21 feb 1963

Jan
Albert
Willem
Herma
Klaas
Jonathan
Ruud
Klaas
Rene
Jan
Albert

Meijer
Kupers
Sopar
Hummel-Waarheid
de Wind
Bisschop
Westerbaan
Keijzer
Lans van der
Wierenga
de Boer

Geert-Jan GlazenThomas
Siena
Lyda
Bert

Rozendahl
de Boer
Teuben-Schutter
Jansen

Henk
Peter de
Chris
Dick

Jelijs
Vries
Timmer
Baar
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De Stamtoavel

door Ben Brader

Een man is gebeten door een hondsdolle tekkel, zijn huisarts verteld hem
dat een beet erg besmettelijk is en dat behandeld moet worden.
De man neemt een pen en papier en begint te schrijven. Zegt de huisarts :
“Maar beste kerel, je hoeft niet gelijk je testament op te maken, hondsdolheid is best te genezen”. “Hoe bedoel je…..testament”? zegt de man.
“Ik maak een lijst van alle mensen die ik wil bijten”.
Een vrouw komt bij de psychiater met het volgende probleem: haar man
denkt dat hij een vliegtuig is.
De psychiater kijkt bedenkelijk en zegt: “dat is een ernstige dwanggedachte en mogelijk een psychose en voor een juiste diagnose zal ik toch echt u
man zelfmoeten spreken”.
De vrouw reageert geëmotioneerd: “Ja, maar hoe dan? Hij kan hier toch
nergens landen”.
Een pastoor wandelt door het oude Jeruzalem. Hij komt op een plein waar
eenopgewonden menigte is verzameld. “Wat is hier aan de hand? ”vraagt
de pastooraan een man die naast hem staat.
“Er komt zo een stoet kamelen voorbij, bereden door naakte vrouwen”.
“Mooi”, zegt de pastoor. “Dan blijf ik even staan, want ik heb in geen jaren
een kameel gezien”.
Jongentje komt rennend de keuken binnen en zegt tegen zijn moeder: “Ik
heb per ongeluk de trap in de kamer omver gelopen”. Zegt zijn moeder:
“het is maar goed dat je vader dat niet heeft gemerkt”. Zegt haar zoontje:
“jazeker heeft hij het wel gemerkt, hij hangt nu aan de lamp”.
Midden in de nacht maakt een vrouw haar man wakker en zegt: “Henk ik
hoor een muis piepen”. Zegt hij: “ga toch slapen, je denkt toch niet dat ik
eruit ga om hem te smeren”.
Twee vrienden zijn op jacht en opeens schreeuwt de een naar de ander:
“Pieterrrr” roept Pieter terug: “wat heb je wel om zo te schreeuwen”. “Is alles in orde” “Jazeker”, roept Pieter terug. “Gelukkig”, roept zijn vriend, “dan
heb ik een wild
zwijn geschoten”.
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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

