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Beste motorvrienden,
Het Eerste voorwoord 2021. 

Ja, waar zal ik het eens over hebben. Moeilijk om in deze periode een voorwoord 
te schrijven terwijl er eigenlijk niets te beleven valt. We kunnen nog niet zoveel, 
Nieuwjaarsreceptie Ying Ping heb ik wel gemist, altijd gezellig even met elkaar 
smikkelen. Onze jaarlijkse update, theorieavond hebben we moeten missen en 
dat allemaal door die Corona! 

Onder voorbehoud zouden we onze jaarvergadering houden op 4 maart 2021, 
nou streep dit maar uit je agenda, dit gaat hem niet worden.
We hopen ergens verder in het jaar deze te kunnen houden, als alles weer een 
beetje normaal is.

Ik had jullie in december medegedeeld 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. Wel zal ze samen nog met de redactie de advertentie 
beheren in on clubblad.

In maart ontvangen jullie van de penningmeester weer de contributie nota, deze 
zal dit jaar iets anders zijn dan andere jaren. Wel wil ik jullie vragen deze dan ook 
binnen twee week over te maken. Helaas zijn nog steeds leden die hier soms 
meer als 6 maand over doen om deze te betalen. Ook onze penningmeester is 
een vrijwilliger.
 
Allemaal veel plezier gewenst met het lezen van deze Pitstop.
Albert M de Boer voorzitter
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Adressen enzo...
Voorzitter       (e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)
Albert de Boer A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-675675

Secretaris   (e-mail: secretaris@mcmios93.nl)
Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597-561983

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

Ledenadministratie   (e-mail: ledenadministratie@mcmios93.nl)
Albert Kupers  Lutjeloosterweg 4, 9697 VB Blijham, 0597-562490

Algemeen bestuur  (e-mail: info@mcmios93.nl)
Arie de Boer Blijhamsterweg 10, 9672AA Winschoten, 0597-561136

Notulist en contactpersoon LOOT
Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597-561983

Voor algemene informatie kunt u een e-mail sturen naar ons info adres: info@mcmios93.nl

Toercommissie   (e-mail: toercommissie@mcmios93.nl)
Jaap Duit H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 06-42489683
René Hoesen Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 06-14650178 
Roelf Hummel Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude Pekela, 06-53944914
Rudolf Meijer Paulus Potterlaan 9, 9663 BV Nieuwe Pekela, 06-42200133

Redactie (e-mail: redactie@mcmios93.nl)
Debbie de Boer A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358
Marga Duit H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 06-18490176
René Hoesen Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 06-14650178

Kopij voor nummer 2, 2021 moet 
binnen zijn voor 14 mei 2021.
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Het bestuur

Toertochten 2021

Voorzitter:   Albert de Boer
Penningmeester:  Debbie de Boer-Knol
Secretaris:   Henk Loois
Ledenadministratie:  Albert Kupers en Arie de Boer
Ere-lid:   Christien Spa 

Alle tochten, data en startplaatsen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen ivm 
de dan geldende coronaregels.



all in buffet €19,95 
inclusief:

frisdrank, bier, 
huiswijn en ijs!

Gerben Kroes 
Blijham



9

Mededelingen
Algemeen

Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een toertocht 
willen meerijden, wordt een vergoeding van € 5,00 gevraagd. Duopassagiers 
die geen lid zijn van de club wordt een vergoeding van € 3,00 per toertocht 
gevraagd. 

Veiligheid
Het bestuur behoudt zich het recht voor om een toertocht wegens slechte 
weersomstandigheden af te gelasten.
Neemt u deel aan een door MC Mios´93 georganiseerde tocht houdt dan 
rekening met de maximum geldende snelheid en zorg voor de juiste be-
schermende kleding
Zorg ten allen tijde voor een goed onderhouden motorfiets!

Inschrijven
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient iedereen 
zich bij elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de ledentoertocht.

Korting
Op vertoon van je ledenpas krijg je korting bij Mulders Motoren, bij 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 clubweek-
end, de ledenvergadering, etc. gestuurd. Aanmeldingen hiervoor kun je sturen 
naar info@mcmios93.nl met vermelding van je lidnummer.

Startplaats toertochten
Onze vaste startplaats voor de onze toertochten is Anytyme in Blijham.
Voor enkele tochten kan daar vanaf geweken worden zoals de meitocht en 
de oktobertocht. Dit wordt duidelijk in de aankondigingen aangegeven.

Redactie
Kopij kan gestuurd worden naar redactie@mcmios93.nl. 
De redactie houdt zich het recht voor kopij te weigeren of in 
te korten. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van 
de geplaatste stukken op persoonlijke titel.



Industrieweg 6    9699 SK Vriescheloo    06 31 55 31 71    kuiper18@hotmail.com
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Onze reis door de Franse
Alpen door Chris Timmer

Onze reis door de Franse Alpen.

Het was in 2006 toen we op de motor door de Franse Alpen passen heb-
ben gereden.
We zijn s `morgens om 8.00  uur van uit huis vertrokken om in Luxem-
burg te gaan overnachten. De reis gaat over de Duitse Autobahn richting 
Luxemburg. Hier hebben we overnacht in Hotel  Seylerhof. 
Van hieruit zijn we de volgende morgen vertrokken naar de Franse Alpen.
Hier hebben we in St Jean Arves overnacht in een skihut, die in de zomer 
voor een redelijke prijs is te huren.
 
Bij het bord St. Jean Arvis in de Franse Alpen.

Van hieruit hebben diverse Cols gereden, zoals de Col du Calibier, Route 
de Telegraph en  diverse anderen.
Na onze spullen  uitgepakt te hebben, zijn we in een 
restaurant een hapje gaan eten. Daarna de route van 
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de volgende dag uitzetten. Dit ging toen nog op de kaart.
De volgende dag zijn we van plan om de Route de Telegraph te gaan 
rijden. Een prachtige landschap.
. 

Onderweg op de Route de Telegraph.
Verder is er in de Alpen niet veel te beleven. Routes rijden en genieten 
van het mooie landschap en het motorrijden. Wee rijden deze tocht op een 
Triumph Trophy 900 en dit bevalt heel goed. Voldoende vermogen, om dit 
soort routes te rijden.

Na terugkeer in ons onderkomen hebben we nog in een plaatselijke kerk 
een optreden bezocht van een lokale zangkoor. Toen we terugwandelen, 
had het behoorlijk gesneeuwd , iets anders in de zomer op een zomer-
avond.
Nog even een biertje en dan op bed.
De volgende dag staat de Alp d`Huez op het program .Een route die be-
kend is van de Ronde van Frankrijk. We moeten weer eerst naar beneden, 
naar de 96 en dan op de Alp d`Huez aan. Deze route stelt op de motor 
niet zo veel voor, een brede weg, met vrij veel verkeer.
Onderweg kwamen we nog een vrachtauto tegen, met een lange lading. 
Die moest diverse malen steken, om naar beneden te kunnen komen. 
Hier moesten we dus op wachten. E hebben ondertussen genoten van het 
landschap, dat voor ons toch geheel anders is. Wij zijn immers het vlakke 
land gewoon.



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

Uw medisch pedicure
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Op de Alp d`Huez. 
Deze route viel mij dan ook tegen, ik had hier meer van verwacht. Ook  als 
je de wielrenners ziet zwoegen, om tegen deze berg op te komen. Boven 
gekomen, troffen we een opeenhoping aan van souvenirwinkels en enige 
restaurants. Hier even een bakkie doen en dan weer op `huis`` aan. Naar 
beneden rijden, is iets anders dan naar boven. Je hebt hier afdalingen van 
24%. Veel werken met de motorrem en zo weinig mogelijk gebruik maken 
van de remmen. 

Dan de Col du Calibier, iets geheel anders. Prachtige route om te rijden, 
hier werd ik nog ingehaald door een paar Italiaanse BMW rijden, die het 
gas er behoorlijk op hadden. Ik volg mijn eigen tempo, we moeten ten-
slotte weer heel thuiskomen.
De Calibier heeft ook veel meer bochten, alleen de weg op zich is een 
stuk minder, veel slecht asfalt.

Na de volgende dagen nog diverse Cols te hebben gereden en hebben 
genoten van deze prachtige omgeving, zijn we door Zwitserland op huis 
aangegaan. In Zwitserland begon het toch te regenen. Bij het meer van 
Geneve heb ik Hotel Lawine in het Zwarte Woud gebeld. Ze hadden nog 
een kamer vrij. Als een stel verzopen katten kwamen wedaar
aan. Gelukkig konden we onze kleding in de kelder te drogen hangen.   
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Op de Col du Calibier 2645 meter hoog.

Na een warme douche een goede maaltijd en dan nog en biertje en op 
bedje.

We hebben nog 1x overnacht bij de Moezel, dit omdat het nog steeds 
hardop regende.

De volgende dag zijn we in 1 stuk doorgereden naar huis. Waar we moe, 
maar zee voldaan aankwamen. Een enerverende week, veel gezien, goed 
3000 km zonder problemen gereden.  

 Hotel Lawine in het Zwarte Woud.
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De club oprichtster stopt
als secretaris
Mijn naam is Christien Spa ben oprichter van Mc Mios’93 samen met Bar-
tje, Edwin, en Linda, het was een idee van Edwin waar ik in 1992 motor-
rijles van heb gehad. Vanaf die tijd tot 2020 ben ik secretaris van de club 
geweest..  

Het was een gezellige tijd we wilden met een klein clubje beginnen doch 
in korte tijd ging het ledenaantal naar 40 motorrijders. Veel geregel en 
papierwerk om de club als vereniging op papier te krijgen. Dit is gelukt en 
de vereniging kreeg de naam McMIos’93 Blijham.

In die periode tot 2020  heb ik 4 voorzitters meegemaakt en diverse be-
stuursleden, met daarnaast de toercommissie en reactie. Een mooi team 
om mee te werken. Ook is in deze periode het clubblad “de pitstop” gebo-
ren, een mooi blad waar leuke dingen in vermeld staan, en niet te verge-
ten onze sponsoren die daar aan meewerken. 

We hebben als vereniging vele dingen ondernomen zoals: kampeerweek-
enden, motorbegeleidingen bij de Run in Winschoten, skeelertochten, wie-
lerrondes, meifeesten met paarden begeleiden, verhuizing van St Lucas 
ziekenhuis Winschoten naar Scheemda.

In 2013 werd ik sportvrijwilliger van het jaar, dit werd gevierd in het Oude 
Wapen van Blijham. 

In 2017 hebben  we met 3 dames van de club een mooie foto shot ge-
maakt op de motor voor een bekend blad, een prachtige dag met super 
mooie foto’s en erg gezellig. Na afloop hebben we de foto’s per mail 
gekregen.

In der loop der jaren is er wel veel veranderd zoals: bijna alles is nu digi-
taal geworden, ook hier moet je mee leren omgaan en dat valt soms best 
tegen. Wij zijn in der loop der jaren ook ouder geworden en dat valt soms 
ook tegen, maar we houden de moed erin, positief instellen daar pak je de 
vruchten van.

Ik heb nu mijn secretariaat beëindigd, blijf wel lid van de club, wil ook nog 
wel met dingen meehelpen en ik zal ook nog wel eens aanwezig zijn bij 
toertochten.

We hebben een prachtige motorclub ik hoop dat jullie het instant houden, 

Tot ziens
Gr Christien Spa
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Wat doet het bestuur
door Albert de Boer 

Beste motorvrienden,

Wat doet het bestuur van MCMIOS’93?

We houden ons bezig met de gang van zaken binnen de club, zoals le-
denadministratie, secretariaat werkzaamheden en geldzaken.

Onze voorzitter leidt de vergaderingen en schrijft de vergaderingen uit en 
maakt de agenda. Verder zorgt hij randwerkzaamheden, zoals nu het uit 
en in schrijven bij de Kamer van Koophandel van de afgetreden secretaris 
en de nieuwe secretaris. Ook het postadres moest gewijzigd worden en 
het email adres secretaris moet naar de nieuwe secretaris.
Verder maakt hij de jaarplanning voor de vergaderingen van het bestuur 
en maakt het actieplan van uit te voeren werkzaamheden binnen het be-
stuur.
De secretaris krijgt in principe de post binnen van de club. Verder notu-
leert hij de vergaderingen en werkt deze uit in een verslag. Alle binnen 
gekomen mutaties i.v.m. nieuwe leden of afzeggingen verwerkt hij en geeft 
dit door aan onze ledenadministratie.
De ledenadministratie zorgt ervoor dat alle gegevens van de leden bekend 
zijn zodat het makkelijk zoeken is naar een lid als er een mutatie moet 
plaatsvinden.
Onze penningmeester zorgt voor het geld, voor de facturering maken we 
gebruik van een extern programma waardoor we nu met bijna een druk op 
de knop de facturen eruit kunnen sturen naar leden en adverteerders.
Tevens moet de penningmeester deze boekingen invoeren en controleren 
of er ook daadwerkelijk betaald is. Sommige betalen binnen de gestelde 
14 dagen anderen doen hier maanden over en dit moet de penningmees-
ter allemaal in de gaten houden. Ook de binnen komende nota dienen 
betaald te worden, zoals het laten drukken van ons clubblad.
De clubbladen komen bij de voorzitter binnen en samen met de penning-
meester zorgen ze ervoor dat de verspreiders hun aandeel krijgen om 
rond te brengen. Deze mensen willen langs deze weg ook bedanken voor 
hun inzet afgelopen tijd.

Het bestuur vergaderd de laatste tijd online omdat bij elkaar komen niet 
echt mag in deze tijd. Dit gaat best goed alleen even bij elkaar zitten met 
een bak koffie is toch gezelliger.



Reiki praktijk Balans
Lichaam en geest in balans

Reiki MasterHenk Loois
Kruirad 41 - 9697 ME Blijham 

tel.:0597 561983 - mob.: 06 40321265 - mail: henkloois@hotmail.com
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De namen en de taken van het bestuur staan op pagina 5 van het club-
blad.

Verder hebben we binnen de club nog een toercommissie en deze is ver-
antwoordelijk voor het uitzetten van mooie en avontuurlijke tochten voor 
onze leden. Dit valt niet altijd mee omdat we hier in het Noorden toch een 
beetje beperkt zijn.
Laten we hopen dat we in 2021 weer wat meer tochten kunnen rijden en 
we laten ons verrassen waar we nu heen gaan. Ze hebben meer verande-
ringen  in de tochten beloofd.

Dan hebben we nog onze redac-
tie die verantwoordelijk is voor het 
uitbrengen van ons clubblad. Deze 
mensen doen ook stinkend hun best 
om ieder keer het boekje weer vol te 
krijgen en alles op de juiste plek neer 
te zetten, wel krijgen ze hulp van 
derden bij.
Het zou fijn zijn als er wat meer 
leden af en toe een pagina willen 
schrijven om de redactie te helpen 
het boekje vol te krijgen.

De namen en de taken van de toer-
commissie en redactie staan ook op 
pagina 5 van het clubblad.

Albert M de Boer voorzitter



TRANSPORTBAAN 28 -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

PAPIERBAAN 1B -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL
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Happy wife, happy life?

Dit stuk kwam ik tegen op de website van de VFR-club en wil ik graag met 
jullie delen. Let wel, dit gaat niet over mezelf alhoewel ik er wel veel van 
mezelf in terug zie.

Je kent da wel, na de zooooveelste keer onvrijwillig te zijn afgestapt en 
nadat het vrouwke je voor de zooooveelste keer weer heeft opgelapt, ga 
je dingen toezeggen. Yep, ik realiseerde me destijds al meteen dat dit er 
weer zo eentje zou zijn die thuishoort in de categorie: oerstomme beloftes, 
maar goed. Je moet toch wat om het thuisfront tevreden te stellen. Effe 
vooruitlopend op de storyline: ik weet niet wát diegene gerookt had die 
ooit de spreuk verzonnen heeft „happy wife, happy life”. Maar OMG, dat 
moet heftige shit geweest zijn met een boel brain-damage tot gevolg…  
 
Enniewee, het was goed dat ik weer voor een nieuwe bike zou gaan kijken 
maar… het zou in ieder geval géén racer meer worden („nee schat, dat 
met die snelheid heb ik nou wel gezien, dat hoeft echt nie meer“). Daar-
naast zou ik nu voor een modelleke gaan waarop ik een rechte zithouding 
zou hebben („dan kan ik immers veel beter genieten van de omgeving“). 
En het zou ook geen stikdure fiets meer worden („nee tuurlijk niet popje, 
een leuke motor hoeft helemaal niet zo duur te zijn“).   Pinokkio zou ja-
loers op me zijn geworden destijds…  
 
Alles afgezocht naar een passende bike, alle verkoopsites, een hoop 
tijdschriften en kranten (ja, in die tijd was da nog) maar niks, nakkes, nada 
wat de goedkeuring van Cyberbob kon wegdragen. Balen, want die spaar-
centjes stonden te popelen om over de toonbank te gaan rollen. Sta ik op 
een ochtend in alle vroegte op, zie ik dat madam door glossy magazines 
van het plaatselijke reisbureau  aan het bladeren is. In het voorbijgaan 
trekken de kleuren azuurblauw en fel geel mijn aandacht. Ze is weer eens 
exotische vakanties aan het bekijken. Gapend leg ik een Dark Roast op 
de Senseo en kijk hoe de koffie tergend langzaam in mijn Joe Bar koffie-
mok druppelt
 
„Goedemorgen schat“ klinkt het opeens poeslief. Oehhh… zo vroeg op de 
morgen al zo opgewekt? Mijn zesde zintuig staat onmiddelijk op scherp 
nu. „Kijk schat, hier wordt een all-in vakantie aangeboden naar het Van 
der Valk op Curaçao“, vervolgt ze, nog steeds op poeslieve toon. „15 da-
gen lekker in de zon en al het eten en drinken zit er ook 
bij“. „Lekker toch, met z’n tweetjes genieten“. Ik kijk haar 
aan en zie dat ze haar puppy-eyes in de strijd gegooid heeft.

door René Hoesen



VERKEERSSCHOOL
SCHURINGA
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 „Kost da dan?“ vraag ik voorzichtig maar desondanks 100% tegen beter 
weten in    „Eigenlijk helemaal niet zo duur, als we nu boeken krijgen we 
ook nog een vroegboek-korting en dan is het eigenlijk best goedkoop“. 
„Quanta costa?“ vraag ik nog maar es in mijn beste duits, misschien dat 
het nu beter aankomt. „Als we vandaag boeken kost het maar €5200“. Ik 
kijk haar minzaam lachend aan en zeg „dan moeten we maar hard be-
ginnen te sparen he, schatje“. De Dark Roast streelt mijn nog slaperige 
smaakpapillen. „Maar we hebben toch geld, ik bedoel, voorlopig vind je 
toch nog geen leuke motor“. OEFFFFF… alsof Rico Verhoeven je een 
knietje geeft en tegelijkertijd een elleboogstoot op je neus.   
 
„Ehmmm… ik ga anders komend weekend naar eentje kijken“, verzin ik 
ter plekke. „Oh, heb je toch een leuke motor gevonden?“. Ik knik en zeg 
„als dat niks wordt dan hebben we het nog wel over die vakantie, maar nu 
moet ik effe gasgeven   want we hebben zo dadelijk een bespreking op 
het werk“.  Snel glip ik weer terug naar boven, haar beteuterd kijkend ach-
terlatend aan de keukentafel. Sometimes a man’s gotta do what a man’s 
gotta do   
 
Op het werk aangekomen meteen Marktplaats afgestruind. En na heel 
veel clicks valt mijn oog uiteindelijk op een potentiële kandidaat. The good 
news: it’s a Honda!    The bad news: everything else   Maar hij voldoet aan 
mijn eerdere Pinokkio gezwets en on top of that heb ik wel weer een bike 
tussen de benen en gooi ik meteen een knuppel tussen die Curaçao-spa-
ken. But Karma is a bitch, daar zou ik later nog wel achterkomen.
 
In de vrieskou op zaterdagochtend de auto ingestapt en de TomTom 
ingesteld op Boxmeer. Vol goede moed de Napoleonsbaan afgereden 
(kenners weten wat voor een beproeving dit altijd was in het pre-A73-tijd-
perk). Aangekomen in een krappe woonwijk aangebeld bij het betreffende 
huisnummer. Tijdens het wachten en handenwrijven glijdt mijn blik langs 
de woningen. Het zijn nogal smalle rijtjeshuizen met her en der koekblik-
ken met dichtgevroren ruiten op straat. Op zich niks mis mee maar deze 
woningen hebben vast geen garage, denk ik nog. De deur zwaait open en 
ik word begroet door een gulle lach. De hond komt me ook al kwispelend 
tegemoet in het gangetje en drukt meteen zijn kop onder mijn hand. Hoe 
ik mijn koffie drink? Nou, het begin is in ieder geval al veelbelovend.
 
Na een lekker bakkie troost en wat gezellig gebabbel om de eerste ver-
trouwensbasis te leggen, gaat het achterom naar buiten. De eigenaar 
loopt naar het tuinhuisje, draait de deur van het slot af en knikt vriendelijk 
in mijn richting. Ik kom dichterbij en achter een gigantische verzameling 
loopautootjes, glijbanen, een terrasverwarmer, een 
BBQ en meer van dat soort meuk zie ik een vaag 
silhouet van een motor. Je meent het…  



Al meer dan 70 jaar staan wij voor u klaar!
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 Zonder verder commentaar beginnen de man en zijn vrouw opgewekt de 
motor uit te graven. Ongelooflijk hoeveel zooi sommige mensen in een 
tuinhuisje gepropt krijgen. Omdat ik niet de schuld wil krijgen als er da-
delijks iets stuk gaat blijf ik er maar een beetje werkeloos bijstaan. Uitein-
delijk is het dan zover en wordt de motor met vereende krachten over de 
drempel van het tuinhuisje naar buiten toe getild. „Ja, van de zomer slaapt 
ie gewoon buiten hoor, want iedere keer het tuinhuis in is zo’n gedoe he“, 
vertrouwt de vrouw des huizes me met een rood hoofd toe.
 
Ik neem effe de tijd om mijn speurende blik er eens goed op los te laten. 
Onder een behoorlijke laag stof ontwaar ik two-tone lak met een subtiele 
pinstripe erlangs. Een apehanger-stuur, highway-steps die bijna ter hoogte 
van het balhoofd zitten, een creatief verlengde schakelpook, hard plastic 
zadeltassen met chromen klinknagels en indianen-franjes ter decoratie. 
Alles een beetje in verweerde toestand maar ach, met een beetje elbow-
grease maak ik er in een handomdraai weer een knappe bike van toch? Ik 
probeer zo cool mogelijk te blijven maar onderhuids slaat de blinde pa-
niek toe. Ik sta hier voor een effing VT600C Shadow. How low can a guy 
sink??? 
 

„Ey ehhhh… je ken gerust een proefritje maken jonguh“. Het baasje be-
doelt het goed en ik denk dat hij de ongemakkelijke stilte 
van een ruime minuut graag wilt doorbreken. Ik wrijf es 
over mijn kin. Kijk even naar de strakblauwe vrieslucht. 
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Denk aan de snode plannen van de andere helft van mijn trouwboekje en 
zeg terwijl ik de rits van mijn jas nog ietsjes verder dichttrek: „dan zal ik 
mijn helm maar even uit de auto gaan pakken“.
 
Even later zwaait de zware Meindl over de buddyseat en raakt daarbij 
onbedoeld even de Sissybar. Oeps. „If you break it you buy it“, zegt de 
eigenaar vrolijk lachend en klopt daarbij bemoedigend op mijn schouder. 
Boven verwachting snel klinkt er een roffel uit de chromen uitlaatpijpen. 
Met een thumbs-up geef ik aan dat ik ga rijden en geef ik een draai aan 
het gas. Tergend langzaam komt de Shadow in beweging.
 
De zithouding is compleet tegen-natuurlijk. Én je armen én je beide benen 
steken vooruit waardoor je in feite aan het stuur hangt (vandaar dus het 
begrip apehanger). Onwennig pak ik het eerste bochtje en ik krijg de fiets 
er zowaar zonder kleerscheuren doorheen. Effe wat meer het gas erop. 
Acceleratie is bijna nul maar uiteindelijk krijg ik de teller toch op 80 km/u. 
Zal vast door het lange stilstaan komen, lieg ik mezelf in gedachten nog 
voor. Plots moet ik afremmen voor een bochtencombinatie. Oeh, wat duikt 
dat spul ver in de veren zeg. Links-rechts, dat gaat gelukkig goed. Hh-
hmmm… op zich rijdt dit nog niet eens zó slecht. Ik kijk een beetje om me 
heen en vind het eigenlijk best wel chillen zo. Misschien is motorrijden wel 
zo bedoeld. Geen gejakker, geen 11.000 tpm. en geen continue gescan 
meer naar flitskasten, radarcontroles en undercover-woutenbakken. Yeah, 
we gaan dit gewoon doen! Het vrouwtje zal vast blij zijn met mijn wise 
decision  
 
Welhaast bevroren maar wel voldaan schud ik de handen van het echt-
paar. Zij blij met het geld voor een andere caravan, ikke eindelijk weer de 
trotse eigenaar van een echte Honda. Een paar dagen later gaat het met 
de trein terug naar Boxmeer. De benodigde flappen worden geteld op de 
salontafel. Dan nog even de papieren op naam zetten. Handjes worden 
wederom geschud en de rit naar huis kan beginnen   
 
Na een lange en steenkoude rit ben ik blij eindelijk onze straat in te draai-
en. Mijn rug doet al zo’n 50 km. lang pijn (en toen had ik nog geen hernia). 
Het gevoel heeft mijn handen en voeten al lang geleden verlaten en die 
krant onder mijn motorjas heeft ook niet lang geholpen tegen de kou. Ik 
geef nog even een stootje gas om aan te geven dat ik er ben. Mijn vrouw 
komt met de kids naar het huiskamerraam en ze bekijken mijn nieuwe 
aanwinst. Hun monden bewegen en ik zie ze lachen. Beeld zonder geluid. 
Jaja, papa heeft een coole bike gescoord he? Ik ben benieuwd naar hun 
reacties. Als ik de woonkamer binnenloop komt mijn dochter al mijn kant 
opgelopen. „Wat een ouwelullenbak pa“. Uhmmm… slik… 
Ik had eigenlijk een iets andere reactie verwacht. 
„Dit had ik inderdaad niet zien aankomen“ zegt mijn vrouw, 
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„maar ja, als jij er maar gelukkig mee bent“. Zo hey, daar kon ik het dan 
mee doen.
 
Ik probeer nog een beetje om mijn eer te redden. „Hey, hij gaat in ieder 
geval niet zo snel als de Fireblade en wheelies kan je er ook niet mee ma-
ken“. Ik kijk mijn vrouw daarbij triomfantelijk aan. „Nee, daar twijfel ik niet 
aan als ik dat wrak zo zie staan“ en weg is ze. Het is ook nooit goed he…  
 
In a nutshell: iedere rit die ik daarna op die Shadow heb gemaakt waren 
een WA-RE kwelling. Geen power, geen wegligging, geen geluksgevoe-
lens als je de garage inloopt en je bike ziet staan. Niets van dat alles. 
Verkrampt proberen om te genieten als je door het heuvelland rijdt, nope, 
doesn’t work. Na een paar maanden maar begonnen met adverteren om 
van dat ding af te komen en dat was nog knap lastig kan ik jullie zeggen.
 
Moraal van het verhaal: blijf dicht bij jezelf en maak geen keuzes geba-
seerd op de wensen en meningen van anderen. En last but not least: 
beware of karma and better buy your wife those tickets to the tropics!  
 
P.S.1 Curaçao was uiteindelijk GE-WEL-DIG!!!
P.S. 2 Mocht iemand op dit forum een Shadow rijden of daar anderszins 
warme gevoelens voor koesteren, no offence bro’, ieder z’n ding  





Keyless motorfietsen

Verzekeraars stellen strengere eisen aan keyless motorfietsen 

In Nederland komt er een aanvullend keurmerk voor motoren met zoge-
naamde keyless contactsleutels, die extreem diefstalgevoelig blijken te 
zijn. Zonder dat keurmerk kunnen verzekeraars een voertuig weigeren te 
verzekeren, wat ook geldt voor motorfietsen, zo bevestigt het Verbond van 
Verzekeraars aan Nieuwsmotor. Keyless toegangsmodules hebben geen 
fysieke sleutel, maar zenden vanuit een soort kastje of creditcard-achtige 
unit een herkenningssignaal uit, wat door de motor wordt herkend, waarop 
deze te starten is en er weggereden kan worden. Bij diefstal wordt de reik-
wijdte van dit signaal met een soort versterker groter gemaakt, waarop het 
voertuig registreert dat de keyless module in de buurt is en dus zo te star-
ten valt. Dit blijkt dus ook voor motorfietsen dermate riskant, dat de verze-
keraars nu de technische eisen ervan aanscherpen. In Nederland ge-
bruiken (motor)verzekeraars het CCV Keurmerk Voertuigbeveiliging vaak 
als voorwaarde voor het verzekeren van motorfietsen. Daarin staat vanaf 
1 januari 2021 een aanvullende clausule voor nieuwe motoren, waarin 
geëist wordt dat de sleutel van ‘diefstalgevoelige modellen’ na vijf minuten 
in een ‘slaapstand’ gaat. Vaak gelden voor deze motoren overigens ook 
andere regels voor sloten, alarm of binnen stallen. Door de nieuwe tech-
niek wordt het na vijf minuten onmogelijk het draadloze keyless-signaal te 



Tel.: 06 52052936
E-mail: info@glasservicestukje.nl
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versterken, eenvoudigweg omdat dit niet meer uitgezonden wordt door de 
keyless toegangsmodule. Dit moet voorkomen dat de eigenaar ergens in 
de omgeving buiten het zicht is, terwijl zijn versterkte sleutelsignaal ervoor 
zorgt dat zijn motorfiets zo weg kan rijden. Wel lijkt het met deze aanpas-
sing nog steeds zo dat slimme motordieven alsnog binnen vijf minuten 
kunnen toeslaan, als de motorrijders even ergens naar binnen loopt. Dat 
is niet de enige manier die wordt toegestaan om verzekerbaar te blijven. 
Er mag op de motor ook een systeem worden gemonteerd dat het signaal 
wegfiltert of keyless toegang mag ook in zijn geheel worden uitgescha-
keld. Motoren van vóór 2021 vallen niet onder deze aangescherpte eisen, 
als is het voor de eigenaren goed om zich te beseffen dat het systeem 
diefstal wel erg makkelijk kan maken. Voor dieven is het signaal van de 
digitale sleutel makkelijk te versterken, wat een logische modus operandi 
lijkt op plekken waar veel motorrijders komen. De dieven kunnen er dan 
mee naar een andere locatie rijden, waar de gestolen motorfiets dan niet 
meer te starten is, maar dan is het al te laat. Infowijzer Februari 2021 25 
Vanuit deze tussenlocaties kunnen de gestolen motoren immers makkelijk 
gedemonteerd, omgekat of naar het buitenland vervoerd worden. Echter, 
zullen motorbezitters hierdoor straks niet onverzekerd rondrijden, stelt het 
Verbond van Verzekeraars in een reactie. Motoren met huidige certificaten 
(van voor 1-1-2021), die gekoppeld zijn aan het Keurmerk CCV Voertuig-
beveiliging, blijven geldig en verhuizen ook gewoon mee als het voertuig 
van eigenaar wisselt. Motoren met die certificaten blijven gewoon verze-
kerd, maar moeten bij het afsluiten van een nieuwe verzekering, mogelijk 
een aanvullende maatregel treffen, aldus het Verbond:
 
“Mocht een nieuw opgeleverde motorfiets een beveiligingssysteem heb-
ben dat niet aan de nieuwe eisen voldoet van het CCV-keurmerk, dan 
kan de bezitter in overleg met de verzekeraar bepalen wat er moet ge-
beuren. Dat kan onder meer betekenen dat je achteraf een systeem moet 
inbouwen dat wel voldoet aan de beveiligingseisen. Het achterliggende 
doel van de aangescherpte eisen die vanaf 1 januari 2021 gelden, is om 
fabrikanten aan te sporen om voertuigen, die nieuw van de band rollen, te 
voorzien van het juiste beveiligingssysteem om diefstal via ‘keyless entry’ 
tegen te gaan. Die handschoen hebben autofabrikanten opgepakt en veel 
systemen beschikken nu over de juiste vereisten. Verzekeraars kunnen 
via het CCV checken wat de aangescherpte eisen zijn.”

Uit infowijzer 2021 (LOOT)



Maart, april, mei, september en oktober elke zaterdag geopend.
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De droom...

DE Droom die velen niet begrijpen: 
Ik kocht een motor voor een persoonlijke droom. Op een dag, terwijl ik 
heel oud ben en niet meer kan lopen, zal ze in mijn garage staan als een 
trofee van mijn herinneringen. 
Ik heb mensen ontmoet die me iets geleerd hebben en dezelfde geest 
delen. 
Ik ben nat geworden, 
Ik had het koud, 
En ik had het warm, 
Ik was bang, 
Ik ben ontsnapt aan de grond, 
En ik heb het opgehaald, 
Soms lachte ik hardop in de helm. 
Ik heb al duizend keer met mezelf gepraat. 
Ik zong en schreeuwde van vreugde als gek 
Ja... en soms heb ik gehuild. 
Ik heb prachtige plekken gezien en onvergetelijke ervaringen meege-
maakt. 
Ik heb vaak rondingen gemaakt waar ik trots op was, andere keren heb ik 
een beetje angstaanjagend rondingen gemaakt. 
Ik ben duizend keer gestopt om een landschap te zien. 
Ik heb met vreemden gepraat en ik ben de mensen vergeten die ik elke 
dag zie. 
Ik ging uit met mijn demonen binnen en ging naar huis met een gevoel 
van absolute vrede in mijn hart. 
Ik heb altijd gedacht hoe gevaarlijk het is, wetende dat het gevoel voor 
moed was om verder te gaan zelfs als je angst voelt. 
Elke keer als ik op mijn machine stap, denk ik hoe geweldig dat is. 
Ik ben gestopt met praten met degenen die het niet begrijpen (ze begrij-
pen het gewoon niet) en ik heb geleerd van gebaren om te communiceren 
met andere motorliefhebbers. Ik heb geld uitgegeven dat ik niet had, veel 
opgeven, maar al deze dingen zijn niet eens een moment waard zonder 
mijn motor. Het is geen vervoermiddel of een stuk ijzer met wielen, het 
maakt deel uit van mijn ziel, mijn geest. Dat is mijn DNA. Als ik ooit sterf 
aan deze passie, weet dan dat ik tot de laatste seconde de gelukkigste 
zou zijn geweest... 
Loop naar je motor..... alleen de mensen die van ze houden begrijpen dat. 
Ik hou van mijn vrienden en hun geweldige levensvreugde! 
En het avontuur gaat verder... 
FB – MCContact Dordrecht



Schilderen met kwaliteit!

Eikenlaan 11 - 9697RV Blijham 
Tel.: 06 30438505 - mdraaijer@hotmail.com

Schildersbedrijf
M. Draaijer

Kloosterlaan 45B - 9677 PP Heiligerlee - 06 – 27 55 00 93
E-mail: info@harriewilts.nl   Internet: www.harriewilts.nl

nieuwbouw/verbouw/renoveren van uw woning.
lariks hout op maat.

siermetselwerken zoals: stoepen,tuinmuren en bogen.
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Een stukje “cultuur”

Momenteel is er in het Forum in de stad een tentoonstelling te zien met de 
diverse klei-animatie figuren waar ook Wallace and Gromit bij horen.

Is een mooie tentoonstelling met o.a voor de kleintjes in onze families een 
heel groot Shaun het schaap figuur om mee op de foto te gaan.
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Boekrecensie

Nog maar een stukje cultuur dan, om de lange corona periode door te ko-
men kan ik jullie het boek “Man in het zadel”van Paul van Hooff aanraden. 

Gaat over een man die op zijn oude Moto Guzzi van het noordelijkste punt 
van Noord-Amerika in Deadhorse naar het zuidelijkste puntje van Zuid-
Amerika in Usuaiha reist en daarbij de nodige omzwervingen maakt. 

Paul is inmiddels met zijn volgende roman bezig en ik kan niet wachten 
om het te lezen want het is heerlijk leesvoer. 
En aangezien alles zo nodig digitaal moet zal het ook vast wel voor de e-
reader te downloaden zijn.
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Geluk..
Iedereen is altijd op zoek naar het grote geluk en vergeet daarbij het 
kleine geluk… als je ook plezier kunt vinden in het kleine geluk maakt dat 
je dag vast een stuk leuker.
Onderstaand een paar leuke kleine gelukjes uit het boek “kleingelukske” 
van Lynn van Royen.

-  Je mandarijntje in 1 x kunnen pellen
-  Op de wc denken dat je net het laatste velletje hebt gebruikt en 
   dan toch nog een laatste rol vinden.
-  Denken dat het donderdag is en dat het dan al vrijdag is.
-  Eindelijk dat laatste stuk vlees tussen je kiezen vandaan krijgen.
-  Bij de achterdeur al ruiken wat voor lekkers je lief heeft klaargemaakt.
-  Geen gaatjes hebben bij de tandarts.
-  Vakantie plannen maken voor de zomer als de sneeuw nog om het huis
   vliegt.
-  Niet als enige je trouwdag vergeten.
-  Koekjesdeeg uit de beslagkom eten.

Petitie

De petitie:
Stop wegafsluitingen voor motorrijders
Wij Nederlandse motorrijders constateren:

Dat motorrijders worden afgerekend op het gedrag van een kleine groep.
Dat het ontbreekt aan lokale, regionale en overheidsmaatregelen om de
ervaren overlast in te dammen (weginrichting, voorlichting, handhaving).
Dat motorrijders door dreigende en reeds uitgevoerde wegafsluitingen 
ernstig in hun vrijheid belemmerd worden en verzoeken:
Om snelheidsbeperkende maatregelen op zogenaamde zelf handhavende 
(30-en 60-km) wegen te stimuleren.
Om bij te dragen aan bewustwordingscampagnes voor motorrijders.
Om strikter en frequenter te handhaven op weggebruikers die overlast 
veroorzaken. 
Om de in de wegenverkeerswet genoemde vrijheid van verkeer zoveel 
mogelijk te waarborgen en doelgroepgerichte afsluitingen 
tegen te gaan.
Stop wegafsluitingen voor motorrijders, www.petities.nl
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- Dit vast de kortste wist u datjes van het jaar gaat worden omdat 
 die vervelende corona ook onze winteractiviteiten in de soep liet
 lopen.

- We op het moment als ik dit schrijf net bezig zijn met een lange 
 koude periode met teveel sneeuw en teveel ijs.

- de schaatsers onder ons dat vast niet met me eens zijn.

- Wij net als wij als winteractiviteit de Pieter Smit fietsbrug over zijn 
 gefietst en de kou daarbij hebben getrotseerd.

- Het op die brug eigenlijk veel te druk was met wandelaars.

- Wij eigenlijk wel helemaal klaar zijn met de winter en er nodig weer
 aan het gas gedraaid moet worden.

- Ik al compleet gekleed in motorkleding en helm op heb rondgelopen
 om de winterdepressie een beetje het hoofd te bieden.

- Ik hoop dat ik in de volgende pitstop meer heugelijke motorfeiten
 heb om met jullie te delen.

Wist u dat? door René Hoesen

Nieuwe lid!

Anton Roca uit Blijham; 

Anton, welkom bij de club en veel plezier tijdens het motorrijden 
met onze gezellige motorclub.
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Verjaardagskalender
MAART  
1 maart 1952 Anton Roca
3 maart 1996 Jeroen Ruiter
4 maart 1959 Arie de Boer
6 maart 1950 Debora Loning
11 maart 1966 H.  Neijienbrink
24 maart 1990 Anne Kupers
27 maart 1950 Gert Drenth
31 maart 1955 Bé Nienhuis   

APRIL  
2 april 1964 Oscar Lamain
3 april 1954 Christien  Spa    
5 april 1961 Debbie  de Boer-Knol
5 april 1961 Jan Bruining
6 april 1956 Geertje Roukema-Meesters
7 april 1949 Geert Veenstra
21 april 1956 Aad vd Graaff   →

MEI  
7 mei 1965 Gert vd Laan
14 mei 1960 E.  Graver
16 mei 1968 Gebina Hoesen-Westerling
19 mei 1964 Jack Veldkamp
20 mei 1951 Hanno Engelkes
23 mei 1968 Wim Molanus
27 mei 1964 Gerrit Velthuyzen-van Zanten
29 mei 1952 Sipke Roukema
31 mei 1972 Hilda Everts
31 mei 1995 Ramon Kuiper
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De Stamtoavel door Ben Brader

De onderwijzeres probeert haar klas het verschil tussen enkelvoud en 
meervoud uit te leggen. Het is nogal onduidelijk voor de kleine kinderen. 
Ze kijkt peinzend naar buiten, op zoek naar een voorbeeld en zegt “als 
één vrouw uit het raam kijkt, wat is het dan enkelvoud of meervoud?”
“Enkelvoud”, roept het slimste meisje van de klas. “Goed zo en als zes 
vrouwen uit het raam kijken?” Jantje steekt zijn vinger op en zegt: “een 
bordeel juf”.
 

Een oudere man moet midden in de nacht naar het toilet om te plas-
sen, maar er  gebeurt niets. “Wat krijgen we nou?” mompelt hij tegen zijn 
dwarsliggend lid. “Mijn hele leven heb je mij trouw gediend en plotseling 
leg je je moede hoofd in mijn schoot?” De vrouw van de man wordt wak-
ker en zegt slaapdronken: “Met wie sta je daar te praten, schat” “Och” 
antwoordt haar man, “een wederzijdse kennis van vroeger, maar ik denk 
dat jij je hem niet meer kan herinneren”.
 

Een man komt s’ ochtends onverwacht thuis van zijn werk, omdat hij iets 
is vergeten heeft. Hij komt binnen door de keukendeur en onopgemerkt 
door zijn vrouw die met haar rug naar hem toestaat. Op zijn tenen sluipt hij 
naar haar toe en legt zijn handen op haar ogen, zijn vrouw lacht en zegt 
zachtjes “een half volkoren en twee croissantjes”.
 

De juf geeft biologieles en vraagt aan de klas: “het heeft 4 poten en geeft 
melk, welk dier is dit?” Jantje: “Een geit”. Juf: “dat kan ook, maar ik be-
doelde een koe”. “Volgende vraag, wat heeft veren en legt een ei?” Jantje 
weer: “een eend juf”. De juf glimlacht en zeg: “Ja, Jantje dat kan natuurlijk 
ook wel, maar ik bedoelde een kip”. Jantje staat boos op en zegt: “Ja zo 
kan ik het ook en mag ik u ook eens wat vragen?” “Jazeker”, zegt de juf. 
“Het gaat er stevig in en het komt er slap en nat weer uit, waar hebben we 
het dan over”. De juf krijgt een knalrood hoofd en 
Jantje zegt: “Ja juf dat kan natuurlijk ook wat u denkt, 
maar ik bedoelde een theezakje”.
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Een man komt voor de zoveelste keer te laat bij een vergadering. Hij 
denkt zich eruit te redden door een flitsende entree. “Tata, zijn jullie al be-
gonnen, wat is het rokerig hier en het wordt tijd dat er een ventilator komt”.
De voorzitter kijkt hem koel aan en zegt: “We hebben al een vent-die-later-
komt”.

 
Wat is het verschil tussen een trouw- en een rouwadvertentie?
Antwoordt: Het is erop of eronder.
 

Man staat voor de rechter op verdenking van bigamie en de aanklacht 
luidde dat hij om zichzelf financieel te verrijken met vier vrouwen tegelijk 
was getrouwd. Maar hij had een goede advocaat ingehuurd om hem bij 
te staan en die wist de aanklacht naadloos te ontzenuwen. De rechter 
luisterde vertwijfeld naar het pleidooi en hij rook nattigheid maar wist er 
formeel geen raad mee. Met een ongeduldig gebaar besloot hij de zitting: 
“We seponeren deze zaak, gaat u maar naar huis naar u vrouw”. “Dank u 
edelachtbare”, zei de man met een lachje. “Maar…….. naar welke?”.
 

Er stond een flinke storm en op een straathoek stond een oude vrouw die 
met beide handen haar hoed vast hield. Terwijl de wind vrij spel met haar 
rok had en die hoog deed opwaaien. Een jonge politieman sprak haar aan 
en zei: “Mevrouw, u houdt uw hoed nu wel goed vast, maar gunt ondertus-
sen het hele dorp een onbelemmerd uitzicht op uw….op uw……. op alles 
wat u in huis heeft”. “Hoor eens jongeman”, zei het oude vrouwtje bestraf-
fend. “Waar jij naar staat te kijken is 88 jaar oud, maar mijn hoed is spik-
splinternieuw”.
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Lid worden?

Motorclub Mios ’93 
Kruirad 41      9697 ME Blijham    0597-561 490 
www.mcmios93.nl                     info@mcmios93.nl              

 
 
 
 
 

 

 

Geachte motorrijder / ster, 
 
Ook jij kunt lid of duo-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 duo-lid (passagier) betaal je € 15.= per jaar. 
(duo-lid rijdt zelf geen motor) een digitale inschrijfformulier staat ook op onze website. 
Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 november van het lopend jaar  
te doen en dan wel schriftelijk bij de secretaris kenbaar te maken. 
Voor meer informatie kijk ook eens op www.mcmios93.nl 
 
Om lid of duo-lid te worden kun je ook het onderstaand formulier volledig invullen en dan op 
sturen naar het secretariaat t.a.v. Henk Loois – Kruirad 41  - 9697 ME -  Blijham  
E-mail: secretaris@mcmios93.nl 
 

 
Ik wil graag lid* / duo-lid* worden! (*doorhalen wat niet van toepassing is) 
Naam   : ………………………………………Duo-lid.………………………………………… 
Roepnaam  : ………………………………………Duo-lid……..…………………………………… 
Adres   : ……………………………………………………………………………………………… 
Postcode   : ……………………………………………………………………………………………… 
Woonplaats  : ……………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer  : ……………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum  : ………………………………………Duo-lid.………………………………………… 
E-mailadres  : ……………………………………………………………………………………………… 
Digitale ledenservice : Ja / Nee * 
Geslacht   : M / V * 
Rijbewijs A  : Ja / Nee * 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Duo-lid   : Ja / Nee * 
Adres gegevens zoals lid : Ja / Nee, dan graag dit formulier uitprinten en invullen en  

 ook opsturen naar onze secretaris. 
 
Datum   : …………………………………….Handtekening:………………………………. 
 
 

MIOS’93
Blijham
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Neem gerust 
contact op 
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. NIWO , ADR en GDP gecertificeerd


