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Beste motorvrienden,

De dagen beginnen alweer te lengen. Het is januari en nog steeds waait er een 
koude wind. Dus niks op de motor.  Ja , poetsen en zorgen dat de accu voldoen-
de stroom heeft om een snel start te maken.  

De tijd van het jaar brengt meestal wel een griepgolf met zich mee. Zo ook bij mij, 
maar vanaf 4 januari heet het Omicron.   Mijn afweersysteem maakt hier geen 
afweerstoffen voor. Door manipulatie met medicijnen, onder toezicht van het 
UMCG,  mag ik in de laatste week van januari weer een test doen om te kijken of 
er nu wel voldoende afweerstoffen worden aangemaakt om te genezen. Al die tijd 
in quarantaine. 

De Toerkalender voor 2022 is gevuld en zal in deze Pitstop gepubliceerd worden. 
Ook op de website en de facebookpagina staan inmiddels de toerkalender. We 
willen de facebookpagina wat meer gebruiken.  Je kunt hem ook delen met vrien-
den.  Marga Duit doet het onderhoud. Je kunt de pagina liken en stukjes posten.

Als onze regering het dappere besluit durft te nemen en de lockdown op te heffen 
, kunnen we ook gaan denken aan onze “uitgestelde” nieuwjaarsvisite en de 
Algemene Leden Vergadering.  Daarvoor zijn we nog steeds op zoek naar be-
stuurders.

Ik wens iedereen veel leesplezier , maar vooral gezondheid. Ik hoop dat we el-
kaar gauw weer kunnen ontmoeten op één van onze activiteiten.
Mocht je toch al van plan zijn om op de motor te stappen, bedenk dan:

“ Zwart onder en Glimmend boven “ 

Jullie voorzitter,
Henk Loois
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Adressen enzo...

Voorzitter

Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham
Tel.: 0597 - 561983

(e-mail: voorzitter@mcmios93.nl

Secretaris

Functie vacant:  waarnemend:

Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham
Tel.: 0597 - 561983

(e-mail: secretaris@mcmios93.nl

Penningmeester

Functie vacant:  waarnemend:

Albert Kupers Lutjeloosterweg 4, 9697 VB Blijham
Tel.: 0597 - 562490

(e-mail: penningmeester@mcmios93.nl

Ledenadministratie

Albert Kupers Lutjeloosterweg 4, 9697 VB Blijham
Tel.: 0597 - 562490

(e-mail: ledenadministratie@mcmios93.nl

Bestuurslid algemeen

Bestuurslid algemeen;  Functie vacant.

Bestuurslid algemeen;  Functie vacant.

Arie de Boer Blijhamsterweg 10, 9672 AA Winschoten
Tel.: 0597 - 561136

(e-mail: bestuurslid-a@mcmios93.nl
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Toertochten 2022

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

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.Reijndersstr. 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, 2022 moet 
binnen zijn voor 13 mei 2022.



all in buffet €21,50 
inclusief:

frisdrank, bier, 
huiswijn en ijs!

Gerben Kroes 
Blijham
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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 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.
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Met de motor doorrijden naar 
voren bij rood licht, mag dat wel?

Veel motorrijders doen het en het gaat ook bijna altijd goed: naar voren 
rijden bij rood licht. Maar mag het ook?

De vraag of je bij een rood licht wel of niet vooraan mag gaan staan, is 
niet zomaar te beantwoorden. Ja, je mag langs een file rijden. En een rij 
auto’s die voor rood staat is een file. Dus het mag, lees je links en rechts. 
Klopt dat? Soms wel. Vaak niet.

Doorgetrokken streep

Als er op een twee- of meerbaansweg auto’s voor rood staan, kun je er 
vaak makkelijk tussendoor naar voren rijden. Dan is er op zich dus geen 
probleem. Gaat het om een enkele rijstrook, dan moet je vaak een of twee 
keer over een doorgetrokken streep rijden om vooraan te komen. Fout, 
dus. Om diezelfde reden mag je niet over het ene voorsorteervak naar 
voren rijden om in een ander vak vooraan te gaan staan.

Stopstreep

Zolang het licht op rood staat, is er natuurlijk nog een streep waar je niet 
overheen mag: de stopstreep, inderdaad. Het grote probleem daarbij is 
dat je door die rij wachtende auto’s bijna nooit kunt zien of er tussen de 
voorste auto en de stopstreep voldoende ruimte voor jouw motor is. 

Officieus gedoogd

Tegelijkertijd ben je als motorrijder kwetsbaar als je achteraan sluit bij een 
rij wachtende auto’s. Naar voren rijden wordt daarom meestal gedoogd, 
maar dat betekent zeker niet dat er een officieel gedoogbeleid is. Belang-
rijkste uitgangspunt is altijd dat er ruimte en tijd moet zijn om het veilig te 
doen.
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Zebrapad

Rij je naar voren, dan doe je dat met lage snelheid en zonder ander 
verkeer te hinderen. Om irritatie te voorkomen moet je niet nog tussen de 
auto’s door kruipen als het licht weer op groen springt. Doe het dus alleen 
als je de verkeersregeling goed kent of als je ziet dat kruisend verkeer net 
groen krijgt. Voorkom ook altijd dat je met je motor op een fietsoversteek-
plaats of een zebrapad komt te staan of op een andere manier medeweg-
gebruikers hindert. Gedraag je je volgens deze en andere ongeschreven 
regels, dan zal er waarschijnlijk geen agent zijn die je bekeurt omdat je 
naar voren bent gereden.

Gedragscode

Het Motorplatform, een overlegorgaan waar onder meer MAG, politie en 
het Openbaar Ministerie in vertegenwoordigd zijn, heeft overwogen om 
naast de gedragscode voor filerijden ook regels op te stellen voor het bij 
rood licht naar voren rijden. Daar is uiteindelijk van afgezien: er zijn bij 
verkeerslichten zo veel verschillende situaties dat er geen eenduidige 
gedragscode voor op te stellen is. Het komt dus allemaal neer op gezond 
verstand en respect voor andere weggebruikers. Als dat je basis is, komt 
het vast goed.



Register podoloog A-B
aanmeting/vervaardiging van podotherapeutische zolen.

Zorgschoenspecialist
aanpassing van confectieschoeisel.

Uw medisch pedicure
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Vrachtwagen

Twee belangrijke tips tot slot:

• Rij nooit naar voren als er een vrachtwagen vooraan staat. Je zal
 de eerste niet zijn die wordt overreden omdat de chauffeur je vanaf
 zijn hoge plek niet ziet staan en je motor afslaat als je weg wilt rijden.
• Sta je achteraan de in rij, stel jezelf dan indien mogelijk zo op dat
 je een vluchtweg hebt. Ga dus ook nooit te dicht achter je voorgan
 ger staan, en hou achteropkomend verkeer via je spiegels in de gaten.
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Dusssss….. 
Jullie vonden dat de winter niet lang genoeg geduurd heeft dit jaar!
Nou wij hadden het wel helemaal gehad maar koning winter had
ook nu nog iets in petto voor ons want op deze zondag bij de
openingstocht van het jaar was er toch weer hier en daar weer
gestrooid. En dat was geen zout op de patat maar pekel op de weg
omdat  de  temperaturen  weer  veel  te  laag  waren  geweest  de
voorgaande nacht.

Leuke  opkomst…. 
Bij het organiseren van een open tocht hoop je natuurlijk op zo veel
mogelijk deelname van motorrijders van buiten de club omdat zij
toch de clubkas een beetje kunnen spekken. Deze zondag was er
een mooie opkomst met zo’n 47 personen waarvan 3 duo’s en we
konden  gaan  genieten  van  een  mooie  tocht  door  de  kop  van
Duitsland.

Kaffee  und  Kuchen… 
Na een klein uurtje rijden konden we ons verwarmen aan een lekker
kop koffie of thee met 1 of meerdere  stukken heerlijk vers gebak.
Dat is echt maar 1 stuk geworden want ik had net 3 weken een
streng dieet gevolgd van sla en roerbakgroente dus dat was anders
weer helemaal teniet gedaan. De motorbroek past nu in elk geval
nog wel en daar was het toch om te doen geweest. In de zaal stonden
trouwens wel een paar rare tafels opgesteld; het leek net op gekoelde
tafels waarop je een begrafeniskist plaats…brbrbrb.

Tijdens de koffie nog wel even de andere motorrijders lekker gemaakt
voor de Duchenne toertocht van 23 juni.

Toertocht uit de oude doos
pitstop nr.2 2013 Open toertocht door René Hoesen
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Essie Fressie…. 
Bij de koffiestop vertrokken we weer rond 12 uur en onze voorracer
Roelf; leuk woord eigenlijk, VOORRACERROELF, vertelde dat we niet
te vroeg bij het lunchadres konden aankomen. In Apen was namelijk
een dorpsfeest aan de gang en de uitbater van het restaurant kon
ons niet voor 14:00 gebruiken. Roelf kon de route echter niet langer
rekken en tegen 13:15 kwamen we toch bij het restaurant aan.
Daar zaten Jaap en Marga al en die waren toch echt later gestart als
wij…rara hoe kon dat?

Maar zoals meestal altijd in Duitsland, was de schnitzel met pommes
und bratkartoffeln weer niet te versmaden. En voor een prijs waar je
in Nederland nog niet half zat van wordt. Hier hoorde ik ook een
sterk stukje van Wim Molanus; zij aten vroeger met een gezin van 5
personen maar liefst 12 mud aardappelen. En dat is bij mij 840 kilo
en ben je dus haast een concurrent van Avebe!

Het  laatste  stukje…. 
Werd er nog even flink aan het gas gedraaid want dat moest ik van
mijn monteur. Mijn VFR heeft een VTEC systeem waarbij tot 6900
toeren er 8 kleppen gesloten blijven voor extra trekkracht onderin.
Maar omdat die extra 8 kleppen dus maar zelden open gaan, waren
die een beetje vervuild geraakt met als gevolg een beetje rommelig
lopen en dat is verholpen met een stukje volgas blèhren. Moet ik
dus maar wat vaker gaan doen.

Dus VOORRACERROELF mag volgende keer nog een beetje harder
als het maar binnen de grenzen van het fatsoenlijke blijft…is een
ruim begrip net als het lichaam van Roelf….echt, hij zei het zelf!

Een  mooi  mok… 
Aangezien het een open toertocht was, had het bestuur nog gezorgd
voor een leuke herinnering, een Senseo-mok met het MC Mios ‘93
logo, wat wil je nog meer…
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Diefstal van motoren in
2021 met 7 procent gedaald
In 2021 werden in Nederland 1498 gekentekende motoren gestolen, dat is 
een daling van 7% ten opzichte van de 1604 in 2020. Het is ook lager dan 
de voorgaande jaren: in 2019, nog voor de coronacrisis dus, werden 1579 
motoren gestolen en in 2018 en 2017 waren dat er respectievelijk 1602 
en 1631. In de categorie motoren van 0 tot en met 3 jaar is het aantal 
gestolen motorfietsen relatief het hoogst. Dit blijkt uit de cijfers van het Het 
Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), een samenwer-
kingsverband van RDW, politie en de verzekeraars.

Het aantal na diefstal teruggevonden motorfietsen daalde iets, van 22% 
in zowel 2019 als 2020, naar 21% van alle gestolen motoren in 2021. Dat  
is altijd nog slechts de helft van het terugvindcijfer bij personenauto’s, van 
alle gestolen auto’s werd 41% teruggevonden. Aanname van het LIV is 
dat gestolen motorfietsen veelal worden gestript en in onderdelen worden 
verkocht. 

Zoals elk jaar werden de meeste motoren en motorscooters gestolen in 
het gebied van de Politie Eenheid Amsterdam (374), gevolgd door Rot-
terdam (265), Den Haag (291) en Midden-Nederland (104). Gemeten over 
alle gezamelijke voertuigsoorten, dus inclusief auto’s, vrachtwagens e.a., 
valt op dat alleen in Eenheid Limburg een lichte stijging in het totale aantal 
aangiften is te zien, terwijl de diefstal in de 3 grote steden juist het sterkste 
is afgenomen. Volgens het LIV zullen corona en de daarom omheen geno-
men maatregelen daar op enige manier invloed op hebben gehad.

Zoals vermeld gaat het hierbij alleen om motoren die voorzien zijn van een 
kenteken. Al jaren wordt aangenomen dat de cijfers daadwerkelijk veel 
hoger zijn, omdat er grote aantal diefstallen van crossmotoren worden ge-
meld, maar het lukt de betrokken instanties niet om die cijfers centraal te 
registreren. Ook worden motoren met een buitenlands kenteken (meestal) 
niet meegeteld.



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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TRANSPORTBAAN 28 -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

PAPIERBAAN 1B -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL
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Straffe motorverhalen

Straffe motorverhalen, wie heeft ze niet. En vooral, wie hoort ze niet graag 
vertellen.
 
Je bent jong en je wil wat. In mijn geval was dat ‘twaalf jaar’ en ‘een cross-
motor’. Dat vader al een dik jaar een 50cc trialmotor aan het bouwen was, 
negeerde ik straal. De need for speed, weet je wel? Dus ging de trialmotor 
in de hoek, werd er een Flandria Record ingeruild voor een Suzuki RM80 
en was iedereen tevreden … tot vader bij een eerste testrit op die 80cc 
bijna los door de garagepoort knalde. Het resultaat: de 80cc werd onklaar 
gemaakt en ging bij die trialmotor in de hoek wegens ‘volstrekt onveilig’. 
 
Op m’n veertiende werd ik eindelijk wijs genoeg geacht om zoveel geweld 
aan te kunnen. Alleen vergat iemand te vermelden dat trommelremmen 
die lange tijd stilstaan veel van hun remkracht verliezen. Tijdens mijn 
eerste rit, gewoon op de openbare weg in een stuk Pajottenland dat nu 
‘stiltegebied’ is geworden, werd de 80cc eerst voorzichtig een kilometertje 
warm gereden, zoals ik plechtig had beloofd. 
 
Het duurde natuurlijk niet lang of een soort van ‘John Connor met Termi-
nator angst’ nam bezit van m’n rechterpols, waarna het gas er vol op ging. 
Tot ik bij die ene haakse bocht kwam met een ruw geschatte snelheid 
van 75 km/u. Eén keer remmen. Hm, niks. Twee keer remmen. Ook niks! 
Geen prettige vaststelling als de uitloopstrook uit een met prikkeldraad 
omzoomde wei bestaat. Dus toch maar ingestuurd, van het asfalt door 
een plas, waarna m’n wielen net op tijd grip vonden tegen een oplopende 
berm en ik rakelings langs de prikkeldraad scheerde en de bocht alsnog 
haalde. 
 
Ik heb de rest van de weg afgelegd in vrijloop, heb m’n vader zelfs niet uit-
gelegd waarom ik van kop tot teen onder de modder zat en heb de RM80 
opnieuw een jaar in de hoek gezet tot ik bekomen was van de schok…
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Michelin road 6 motorbanden
volgen road 5 (en pilot road 4) op
Michelin heeft in sommige landen de komst van een nieuw model Road 
6 motorbanden aangekondigd. Michelin claimt in natte omstandigheden 
voor de nieuwe banden 15% meer grip ten opzichte van de Road 5, door 
het gebruik van 100% Silica en een nieuw profiel met Michelin Water 
Evergrip Technology. 

Daarnaast beloven de makers een 10% langere levenduur. Zowel de voor- 
als de achterband krijgen nu ook de 2CT+ Technology dual compound, 
met meer grip aan de zijkant en meer duurzaamheid in het midden. 

De Road 6 komt er in twee versies: de standaard Road 6 voor de meeste 
motoren in 11 afmetingen, maar ook een Road 6 GT voor zwaardere en 
sterkere modellen in 4 maten. 

Maten Michelin Road 6 & Road 6 GT motorbanden 
Michelin Road 6 voorbanden: 120/60ZR17 (55W), 120/70ZR17 (58W) 
Michelin Road 6 achter: 150/70ZR17 (69W), 160/60ZR17 (69W), 
170/60ZR17 (72W), 180/55ZR17 (73W), 190/50ZR17 (73W), 190/55ZR17 
(75W)

Michelin Road 6 GT voorband: 120/70ZR17 (58W)
Michelin Road 6 GT achterbanden: 180/55ZR17 (73W), 190/50ZR17 
(73W), 190/55ZR17 (75W)

In de eerste vier versies van de Michelin Road motorbanden was de bena-
ming nog Michelin Pilot Road. Vanaf de Road 5 werd “Pilot” weggelaten, 
maar bij veel motorrijders is die benaming nog steeds in gebruik.



Al meer dan 70 jaar staan wij voor u klaar!
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De bandmarkering:

1. 150 - Breedte
2. 70 - Banddoorsnede
3. R - Opbouw
4. 18 - Diameter
5. M/C - Motorbanden
6. 70H  - Speed / beslastingsindex
7. TL - Tubeless (zonder binnenband)
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De nieuwe Honda NT1100

Eigenlijk lijkt het verhaal achter de nieuwe 2022 Honda NT1100 heel sim-
pel, want in feite is het een Africa Twin 1100, maar dan met een puur op 
asfalt gericht chassis en een ander uiterlijk. Maar, zoals altijd is ook nu de 
praktijk toch veel interessanter dan de theorie, want het is Honda duidelijk 
gelukt er véél meer dan dat van te maken. 

De NT1100 is daarmee als crossover echt een eigen model geworden, al 
is de vergelijking met de “AT1100” natuurlijk nooit ver weg. Toch zijn meer 
modellen die een rol spelen in de aanloop van dit Honda-model. Aan de 
buitenkant is het direct duidelijk dat dit een echt tourmodel is, waarmee 
Honda nu ein-de-lijk een soort opvolger heeft voor de ST1300 Pan Euro-
pean. De kuip is strak en mooi afgewerkt en de verlichting doet denken 
aan de X-ADV ‘offroadscooter’ (op de foto in het rood). De smalle koffers 
(waar geen helm in past) en de naamstelling verwijzen dan weer naar 
de NT700V Deauville; die hele praktische woon-werkmotorfiets die een 
supersaai uiterlijk met superslimme mobiliteit combineerde. 

VOLLEDIGE UITRUSTING

De nieuwe NT is veel minder voorzien van overdadig kuipwerk dan de 
Deauville, maar blinkt nog niet uit in opwindend design, met ook nog eens 
alleen zwart, grijs en wit als mogelijke kleurstellingen. De kuip is niet hele-
maal om het blok gebouwd, maar biedt goede windbescherming voor de 
berijder. Verder zijn er speciale winddeflectoren voor voeten en handen, 
waarvan de laatste wel mooi doorzichtig zijn, maar die niet aanvoelen of 
ze daar na 10 jaar nog zo mooi zullen zitten. De uitrusting is verder enorm 
volledig, met handvatverwarming en smalle kofferset standaard, maar ook 
een middenbok, USB/ACC laadstekkers en zelfs cruise control, waarmee 
de NT1100 zich gelijk als ideale woon-werkmotor afficheert.
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WEL MAAR SOMS NIET VERSTELBARE RUIT

Opgestapt zie je direct twee grote pluspunten van de nieuwe NT1100. Als 
eerste is er de grote ruit, die in vijf standen verstelbaar is. Die werkt erg, 
goed door in de hoogste stand veel windbescherming zonder al te veel 
turbulentie te bieden. Flink minpunt is wel dat Honda, voorzichtig als altijd, 
uit veiligheidsoogpunt probeert om het onmogelijk te maken die ruit onder 
het rijden te verstellen. Dat gaat natuurlijk toch, maar vooral terug om-
hoog is dan een kwestie van staand op de motor over de ruit heen grijpen, 
je hand in het gat steken en dan de boel omhoog wrikken. Zo werkt die 
überbemoeizuchtige veiligheid juist tegengesteld en laat Honda een kans 
liggen. 

DASHBOARD

Tweede plus is het dashboard. In dezelfde overdaad aan “Honda po-
licy” moet je ELKE keer dat je de motor start, eerst OK op het prachtige 
touchscreen-dashboard geven, om te bevestigen dat je heel keurig gaat 
rijden en het handboekje gelezen heb. Wat in ons geval overigens beide 
niet waar was. Maar, zoals gezegd is dat dashboard erg mooi en zeer 
compleet, met Apple Carplay en Android Auto, waardoor je zelf kan be-
palen wat je in beeld krijgt. Dit in tegenstelling tot al die motorfabrikanten 
die proberen je hun eigen, altijd minder goed werkende, navigatie op te 
dringen. Als je het TFT-scherm gebruikt voor een app, zit eronder nog een 
tweede LCD-dashboard voor de belangrijkste waarden, een ideale set-up 
die we al kennen van de Africa Twin. Verder zijn er extreem veel instelbare 
functies binnen 5 rijdermodi, 3 standen voor de HSTC traction control en 
instelbare motorrem en mappings. Zo hoort dat op een motorfiets in 2022, 
Honda scoort hiermee enorm veel extra punten.

DCT GEEN KEUZE

Dan is er natuurlijk weer de optionele DCT, het automatische schakel-
systeem waar Honda maar op blijft pushen. Over die computergestuurde 
versnellingsbak zijn de meningen enorm verdeeld, maar wij hadden geen 
keuze: alle testmotoren waren ermee uitgerust. Volgens 
Honda zijn er sinds 2009 al 200.000 motoren met DCT 
verkocht, dus er zijn zeker blijkbaar veel fans, maar we hadden zelf liever 





de keuze gehad, want voor het 10 kilo wegende systeem zouden wij niks 
bijbetalen, maar uit de cijfers blijkt dat een kwestie van smaak. Het sys-
teem met twee koppelingen is overigens technisch briljant in 95% van alle 
schakelacties, maar je zou je ook kunnen afvragen wat de winst is als dat 
in 5% niet zo is. De keuze van DCT kunnen we ons vooral voorstellen als 
je elke dag tussen Utrecht en Den Haag woon-werkverkeer rijdt, waar-
schijnlijk is de score dan 99%. Op de uitdagende bergwegen in de omge-
ving van Tarragona blijft 100% controle door een gewone versnellingsbak 
met quickshifter zodoende toch onze favoriet, al kwam de meest sportieve 
S3-stand van DCT aardig in de buurt.

22 KNOPPEN

Keerzijde van al die prachtig 
werkende elektronica is wel dat 
er in totaal 22 (!) knoppen op 
de linker- en rechterstuurhelft 
nodig zijn om een NT met DCT 
te bedienen. Kijkend naar die 
hele knoppenwinkel zijn er wel 
4 verschillende knoppensets 
met een up/down functie, dat 
moet toch eenvoudiger kun-
nen. Daarbij blijft Honda ook 
nog koppig vasthouden aan 
de omgekeerde posities van de knipperlichten- en claxonknop, met als 
gevolg veel onbedoeld toeteren en (te) vaak niet op tijd richting aangeven. 
Iets wat de door Honda zo nagestreefde verkeersveiligheid niet echt be-
vordert. Uiteindelijk is het elektronische pakket dus van zéér hoog niveau, 
maar zal je wel even moeten wennen voor je alles weet te bedienen.

MOTORBLOK

Motorisch is de 1084 cc paralleltwin gelijk aan de AT1100, al claimt Honda 
aanpassingen aan injectie en in- en uitlaat. De 270-graden paralleltwin 
pakt soms iets scherp op vanaf gesloten gas, maar is verder heel erg soe-
pel en extreem voorspelbaar. Dat alles met een koppelcurve die aan de 
ene kant niet extreem opwindend is, maar aan de andere kant dus vooral 





37

uiterst voorspelbaar en vertrouwenwekkend. Dat betekent dat er vanaf 
2000 toeren al voldoende trekkracht is, waarna er vanaf 5000 op zeer be-
heerste wijze nog wat bijkomt, om dan na 8500 weer keurig af te bouwen. 
Daarbij zijn er trillingen te voelen, maar die worden nooit hinderlijk. Het 
blok trekt daarbij serieus hard en heeft altijd volop vermogen klaarstaan, 
wat dan op een zeer beheersbare manier wordt ingebracht.

CONCLUSIE

Bij de overgang van Africa Twin naar NT1100 heeft Honda de opwindende 
uitstraling grotendeels ingeruild voor de praktische saaiheid die we eerder 
bij NT-modellen hebben gezien. Verschil is nu dat onder deze wat brave 
‘maxi-Deauville’ een zéér capabele straatmotorfiets zit, voorzien van alle 
huidige elektronica, plus nog véél meer praktische extra’s. Het motorblok 
loopt daarbij geweldig en de besturing is fenomenaal. Inderdaad, veel 
beter dan op die grote adventure-wielen met blokbanden. Die focus maakt 
de NT1100 een verstandige keuze, waarmee je als forens heel goed van A 
naar B komt. Bonus is dan dat je in je vriendenclub al die enorme adven-
tures, met hun lange veerwegen en stoere offroadbanden, het nakijken 
kan geven op een bergpas, zolang die maar geasfalteerd is. 



Maart, april, mei, september en oktober elke zaterdag geopend.
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TECHNISCHE GEGEVENS 2022 HONDA NT1100

Motortype  Vloeistofgekoelde viertakt paralleltwin, unicam 8 kleppen,
   270° krukas.
Boring x slag  92mm x 81,5mm
Cilinderinhoud  1084cc
Compressieverhouding 10,1:1
Max. vermogen  102 pk (75 kW) bij 7500 tpm
Max. koppel  104 Nm bij 6250 tpm
Koppeling  Natte meerplaatskoppeling
Eindoverbrenging Ketting
Remmen voor  Radiaal gemonteerde vierzuigerremklauw, dubbele 
   zwevende 310 mm remschijven
Remmen achter  Enkelzuigerklauw, enkele 256 mm remschijf
Voorvering  Showa 43 mm SFF-BP  voorvork met instelbare
   voorspanning, 150 mm veerweg
Achtervering  Aluminium swingarm, Pro-Link, Showa schokdemper;
   inst. voorspanning, 150 mm veerweg
Voorband  120/70R17 M/C (58W) METZELER?
Achterband  180/55R17 M/C (73W)
Balhoofdhoek  26,5°
Afmetingen (L×W×H) 2240 x 865 x 1360 mm
Frame type  Semi dubbel wiegframe
Rijklaargewicht 2 38Kg
Zithoogte  820mm
Naloop   108mm
Wielbasis  1535mm
Tankinhoud  20,4 liter
Instrumenten  6,5 inch TFT-touchscreen & secundaire LCD -meter
Kleuren   Matte Iridium Grey Metallic, Pearl Glare White en 
   Graphite Black

Prijs Nederland (2021) € 16.399,-



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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Royal Enfield

Een collega-journalist die anoniem wenst te blijven, liet een aantal jaar 
geleden een Royal Enfield overkomen uit het verre India; niet toevallig het 
land van de Kama Sutra. Het geluk van het aanschaffen, laten overvliegen 
en uiteindelijk in ontvangst nemen van de motor zette zich om in een vorm 
van extase tijdens de eerste testrit. Niet vanwege de verbluffende pres-
taties of het geweldige stuurgedrag, wel omdat de 500cc eenpitter een 
vibratie genereerde die zich ter hoogte van het zadel omzette in een soort 
pulsatie tegen z’n perineum (dat zoekt u desnoods maar even op), waar-
door hij tijdens z’n allereerste testrit twee keer ei zo na is klaargekomen. 
De Enfield in kwestie is niet uitgerust met een duozadel, maar z’n echtge-
note heeft al aangegeven vurig te hopen op de montage daarvan. Mocht 
je een breed glimlachend koppel op een Enfield door de Ardennen zien 
rijden, dan weet je waarom…
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Trip door de Ardennen en Luxemburg van 21 t/m 24 september 2021.

Om 07,00 uur ben ik van uit huis vertrokken. Bij Chris nog een kop koffie 
gedronken. Vandaar naar Vielsalm. Waar we een kamer hadden geboekt 
voor 3 dagen. Dit is bikers herberg Baton Rouge.

Tegen 14,00 uur kwamen we daar aan. Er was veel oponthoud in het 
Ruhrgebied, files kilometers lang. Rustig blijven en je de kop niet gek laten 
maken. Dus tegen 14,00 uur waren we bij Baton Rouge, Ben de eigenaar 
bood ons een kop koffie aan. Hij vertelde ons, dat hij zelf ook motor rijd.
Daarna werd ons de kamer gewezen, die er schoon uitzag, maar eenvou-
dig. De motor kan in de garage gestald worden. Dit is een pre!!

Na even te zijn bijgekomen, zijn we nog een tour gaan maken richting 
Malmedy. Daar bij een frietkot wat gegeten. Het was prachtig weer, en we 
konden lekker buiten zitten. Dit zou de komende dagen ook zo blijven.
s`Avonds nog een biertje gedronken in de herberg. Wat gepraat met de 
eigenaar en andere gasten.

Tegen 22,00 uur hebben we onze bed opgezocht, moe maar voldaan.
De volgende morgen zouden we een tour maken van 155 km. Wat hadden 
we een mazzel met het weer, een strak blauwe lucht en 24 graden.
 
Chris had de route uitgezet, en ja dan kom je langs bezienswaardigheden 
uit WOII. Ook kwamen we bij het hotel langs, waar we enkele jaren gele-
den met de club zijn geweest. Deze is nu gesloten en erg verwaarloost.
Onderweg troffen we nog een stel en hier hebben we nog even mee staan 
kletsen. Over de tour hebben we de gehele dag gedaan en genoten van 
het Belgische en Luxemburgs landschap.

In de avond hebben we heerlijk gegeten bij een Chinees in Vielsalm.
Dag 2 hebben we een tour gereden van 180 km, over binnenwegen die in 
België erg slecht zijn. De hoofdwegen zijn goed te doen. Ook zijn er nog 
veel stukken weg afgesloten, dat i.vm. De zware waterschade eerder dit 
jaar. We hebben een museum bezocht in La Roche-Ardenne.

Motor rit Ardennen
door Ruud en chris
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Terug in Vielsalm een pizza gegeten en dan weer op Baton Rouge aan. 
Hier nog een heerlijk Belgisch biertje gedronken en wat gekletst met de 
eigenaar. We hebben deze dagen veel gezien en genoten van het motor-
rijden en het mooie weer.

Chris wilde op de terugweg nog langs Margraten. Wat indrukwekkend. In 
Margraten nog een kop koffie met een vlaai gegeten, en dan op huis aan.
Gelukkig is alles goed gegaan, we hebben geen pech gehad en geen 
ongeluk gehad.

Het was wederom weer erg druk op de weg en tegen 20,00 uur kwamen 
we thuis na een trip van 1300 km.
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- Het motorvirus langzaamaan ontwaakt uit de winterslaap..

- Het motorvirus hopelijk sterker wordt als het f#cking corona-virus

- Er geen winteractiviteiten zijn geweest…

- Er daardoor ook geen gezellige nieuwjaarsborrel is geweest…

- Er ooit vast wel weer een jaarvergadering komt….

- Ik dit schrijf/verzin als het eind januari is en er gelukkig nog weinig 
 overlast is geweest van sneeuw….

- De eerste afspraken voor de voorjaarsbeurt van de motor vast al wel
 weer gemaakt is…

- We dit jaar weer een hotelweekend hebben met de motorclub….

- We hopelijk weer massaal mogen genieten van de TT in Assen…

- Het bestuur altijd op zoek is naar hulp bij het besturen van de club…

- Jong en oud zich daarvoor mag opgeven…

- De toerkalender weer in dit nummer en op de website staan….

- We hopen dat we weer eens een motorseizoen krijgen waarbij we
 alle tochten mooi weer hebben…

- Het eigenlijk altijd mooi motorweer is…

- Het de ene keer mooier motorweer is als de andere keer….

Wist u dat? door René Hoesen





49

Verjaardagskalender
Februari: 
 
Henk Jelijs
Peter  de Vries
Chris Timmer
Dick  Baar

Maart:
 
Antonio    Roca
Jeroen  H Ruiter
Arie   de Boer
Debora Loning
Anne  Kupers
Gert  Drenth
Bé  Nienhuis

April:
 
Oscar Lamain
Christien Spa
Debbie de Boer-Knol
Jan  Bruining
Geertje Roukema-Meesters
Geert Veenstra
Jan     Krüger
Aad   v.d. Graaff

Mei:
 
Gert v.d. Laan
Constant  Hartjes
Eddy  Graver
Marije Bruinsma
Gebina Hoesen-Westerling
Jack  Veldkamp
Hanno Engelkes
Wim  Molanus
Sipke Roukema
Ramon Kuiper
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Moppen
Een Belg stapt boos de winkel binnen, waar hij de vorige week een ket-
tingzaag heeft gekocht.

“Mooie kettingzaag...!” zegt hij boos, “ik heb er het hele weekend over 
gedaan, om een boom om te zagen!”
“Nou,” zegt de verkoper, “laten we eens kijken”.
Hij start de kettingzaag met een ruk aan het touwtje, waarop de Belg hem 
aankijkt, en roept:
“Wat doe je nou...!?!??”

Een jonge vrouw besluit golflessen te nemen. Ze had juist haar eerste 
ronde gestart toen ze gestoken werd door een wesp. De pijn was zó hevig 
dat ze besloot naar het clubhuis terug te keren om daar om hulp te vra-
gen. Haar golfinstructeur zag haar binnenkomen en vroeg: “Wat is er aan 
de hand, waarom ben je zo snel terug?”
“Ik ben door een wesp gestoken”, snikte ze.
“Waar?” vroeg hij.
“Tussen de eerste en tweede hole”, kreunde ze.
Hij knikte begrijpend en zei: “Tsja, je staat ook met je benen veel te wijd uit 
elkaar!”

Bosman zit depressief achter zijn bureau. Zijn manager vraagt wat er aan 
de hand is en de man zegt dat hij omkomt in het werk en het eigenlijk niet 
meer aankan.
De manager zegt hierop: “Kom op Bosman, dat overkomt mij ook regel-
matig. Weet je wat dan helpt? Een potje stevige seks met mijn vrouw en 
dan voel ik me weer prima!”
Bosman zegt wat weifelend dat hij dat ook gaat proberen. De volgende 
dag zit hij fluitend achter zijn bureau.
Zegt zijn baas: “Zie je wel dat het werkt!”
“Jazeker!” zegt Bosman, “en wat woont u leuk!”





53

Een typische machoman huwt een typische goed uitziende vrouw en na 
het huwelijk legt hij volgende regels vast: “Ik kom thuis wanneer ik wil, als 
ik wil, en hoe laat ik wil en ik verwacht geen tegenspraak. Ik verwacht een 
uitgebreid diner op tafel, tenzij ik je vertel dat ik niet thuis ben om te eten. 
Ik ga jagen, vissen, drinken en kaarten met mijn kameraden wanneer ik 
wil en je gaat er niet over klagen. Dat zijn mijn regels. Commentaar?”
Zijn bruid zegt: “Nee, ik kan er mee instemmen. Begrijp wel dat hier elke 
avond sex is om 19u....of je er nu bent of niet.”

Patient: “Dokter, mijn vrouw rookt, wat kan ik doen?”
Dokter: “Een beetje langzamer en glijmiddel gebruiken!”

Een boer is met zijn knecht op het land als hij tot aan zijn enkels in de 
blubber zakt. “Ga mijn laarzen halen,” zegt de boer. Als de knecht bij de 
boerderij is, komt hij de dochters van de boer tegen.

“Hé, wat doe jij nou hier?” vragen de meiden.
“Ik mag van de boer met jullie allebei naar bed!” zegt hij.
“Daar geloven we niks van.”
“Oh nee? Wacht maar, dan vraag ik het hem wel even,” en hij roept naar 
de boer op het land: “Moest ik er nou 1 pakken of 2?!”
De boer: “Allebei natuurlijk!”

Henk heeft nieuwe motorlaarzen gekocht en is er supertrots op.Henk 
draagt ze in huis en vraagt aan zijn vrouw of ze ook iets anders ziet aan 
hem. Zijn vrouw zegt niets nieuws te zien… Boos stormt Henk naar de 
slaapkamer en trekt al zijn kleren uit en loopt naakt met alleen zijn nieuwe 
laarzen aan weer de keuken in….en vraagt aan zijn vrouw: “zie je nu iets 
nieuws aan me?” Zijn vrouw kijkt op en zegt: “Het hing gisteren al naar 
beneden en het hangt nu ook nog naar beneden”.Ja, zegt Henk hard, hij 
kijkt naar beneden naar mijn nieuwe motorlaarzen! Zijn vrouw kijkt niet 
meer op maar zegt alleen maar “ Dan had je beter een nieuwe motorhelm 
kunnen kopen”.
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Tammo heeft altijd al een Goldwing willen hebben en heeft eindelijk ge-
noeg gespaard en hij gaat naar de plaatselijke motordealer waar hij een 
mooie motor met veel chroom koopt. De dealer zegt dat hij het chroom 
mooi houdt door er altijd vaseline op te doen als het regent. Dus even 
later is Tammo onderweg met zijn nieuwe motor en een pot vaseline in 
zijn binnenzak. Een paar weken later ontmoet hij Janny, de vrouw van zijn 
dromen en een paar dagen later wordt hij uitgenodigd om de familie te 
ontmoeten. Janny zegt dat ze 1 traditie hebben na het eten, de eerste die 
iets zegt moet afwassen. Dus na het heerlijke diner blijft het lange tijd stil. 
Dat duurt Tammo veel te lang dus hij friemelt aan de borsten van Janny en 
nog blijft het stil, dus even later stomende seks met Janny op de salonta-
fel, niets, nada, nog altijd stilte, dus ook moeders wordt stevig gepakt op 
de tafel, nog altijd stilte, als Tammo dan de pot vaseline uit zijn binnenzak 
pakt om het chroom van zijn motor te behandelen springt pa op en zegt: 
“Ok, stop maar ik was wel af”.
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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


