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Beste motorvrienden,
Het tweede  voorwoord 2021. 

Ja, we hebben onze eerste tocht gehad op 24 april 2021. En we hadden voor de 
opentocht in totaal op papier 36 motoren staan. Een mooie opgave.

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 adverten-
tie beheren in ons clubblad. Ik hoop dat jullie het mee hebben gekregen dat we 
Christien tot Ere lid van de club hebben benoemd. We hebben dit onder het genot 
van een heerlijk stuk appelstaart van Henk Loois gedaan en haar een certificaat 
overhandigd.

We hadden op 16 mei een rit de Tokkeltocht willen rijden maar deze hebben 
geannuleerd ivm slechte weersverwachtingen en verplaatst naar 1e Pinksterdag. 
Ieder heeft hier een bericht van ontvangen.

In maart hebben jullie van de penningmeester weer de contributie nota ontvan-
gen. Het blijkt dat nog niet iedereen deze heeft overgemaakt, wil je hier nog even 
naar kijken.

Deze keer geen lange voorwoord van mijn kant.

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.Reijndersstr. 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.Reijndersstr. 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

Bestuurslid algemeen (e-mail: bestuurslid-a@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.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, 2021 moet 
binnen zijn voor 14 augustus 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
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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 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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Verslag Bollenroute Noord-
Groningen door Rudolf Meijer

Na een uitnodiging van BMW privileges om deel te nemen aan een door 
hun georganiseerde bollenrit was mijn interesse gewekt om dit te gaan 
doen. De rit werd echter in Zuid-Holland uitgezet en ik stond nu niet be-
paald te springen om in alle vroegte in de auto te stappen om naar Zuid-
Holland te rijden en vervolgens de bollenrit te gaan rijden. Dus op zoek 
gegaan naar iets soortgelijks in de buurt.

Na enig speurwerk op internet kwam ik op de website van de bollenroute 
in Groningen terecht waarop keurig werd vermeld wat de status was van 
de bollen en konden routes gedownload worden. Nu alleen de website in 
de gaten wanneer ze in bloei stonden en uiteraard een mooie zonnige of 
in ieder geval een droge dag afwachten. Met name dat 
laatste is dit voorjaar een echte uitdaging geworden.
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Uiteindelijk was er dan een mooie zonnige zondagochtend in mei was het 
eindelijk net lang genoeg droog om de route te kunnen rijden en uiteraard 
mooie foto’s te kunnen maken onderweg. Dus om 9 uur al op de motor om 
binnendoor naar het punt te rijden waar ik de route wilde oppakken.

Daar aankomen even pielen met de Garmin dat hij de route goed oppakte 
en toen kon de bollenrit eindelijk beginnen. De maker van de route had 
goed zijn of haar best gedaan om er een mooie route van te maken over 
kleine slingerende binnendoor weggetjes (zoals ik het liefst heb) en toch 
alle bollenvelden aan te doen.

Uiteraard moest er bij alle velden even gestopt worden om foto’s te ma-
ken. Hierbij hielp het natuurlijk dat het stralend weer was met een strak-
blauwe hemel en een heerlijk zonnetje. Zoals het op de website was aan-
gegeven keurig vanaf de weg foto’s gemaakt en niet de velden betreden, 
want dat wilden ze niet hebben omdat anders het gewas beschadigde.



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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Uiteraard was het niet zoals in de omgeving van Lisse waar je kilometers 
lang alleen maar bloeiende tulpen ziet maar hier her en der een bollenveld 
maar dat mocht de pret zeker niet drukken.

Het laatste veld nabij mijn eindepunt van de route vond ik persoonlijk het 
mooist met de dieprode kleur, dus even wat extra foto’s gemaakt met de 
motor op de voorgrond zodat ik weer een mooi bureaublad achtergrond 
heb de komende tijd.

Hierna weer snel op de motor en huiswaarts gereden want de lucht begon 
al aardig te bloeien van het naderende onweer. Toen ik de afslag Veen-
dam nam was het al aardig zwart in de lucht dus even een tandje erbij via 
de N366 naar huis en gelukkig had ik alles net alles weer onderdak staan 
toen de hemelsluizen opengingen. Gelukkig hebben we de (prachtige) 
foto’s nog.
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Aantal verkeersdoden onder 
motorrijders daalt
Afgelopen jaar hebben er minder dodelijke ongelukken plaatsgevonden 
dan in 2019. In totaal kwamen in 2020 toch nog 610 mensen om het 
leven tijdens een ongeval, dit is daling van ruim 8 procent ten opzichte 
van 2019. Dit is het laagste aantal sinds 2015. Toch zijn hiermee helaas 
de doelstellingen van 2008, maximaal 500 verkeersdoden in 2020, niet 
gehaald. Daarnaast staat de daling in het aantal verkeersdoden niet gelijk 
aan de drukte op de weg.

In 2020 is de verkeersdrukte namelijk flink afgenomen door de geldende 
lockdowns en het vele thuiswerken. Hierdoor staat het aantal verkeersdo-
den niet in relatie tot de verkeersdrukte. Waardoor er relatief gezien afge-
lopen jaar meer dodelijke ongevallen hebben plaatsgevonden, wanneer 
dit afgezet wordt tegen het aantal verkeersbewegingen. In de weekenden 
van eind maart en begin april was het zelfs een derde rustiger op de 
wegen, terwijl het op werkdagen maar half zo druk was. Einde van 2020 
was de verkeersdrukte op ongeveer 80 procent ten opzichte van 2019. 
Het SWOV meldt dan ook, dat ondanks de daling, de negatieve trend niet 
doorbroken is. Maar dat de stagnatie in het aantal verkeersdoden niet is 
veranderd in 2020. Dit is ook te zien in de cijfers van de afgelopen 10 jaar, 
waar het aantal verkeersdoden al sinds 2011 rond de 600 ligt.

Kijken we naar de cijfers van motorrijders, dan zien we hier ook een 
dalende lijn. In 2019 kwamen er nog 52 motorrijders om het leven in het 
verkeer. Vorig jaar waren dit er 44. Hierbij is de grootste groep al jaren die 
van 20 tot 30 jaar. Ook in 2020 kwamen de meeste motorrijders om het le-
ven in deze leeftijdsgroep. Van de 44, waren er 12 tussen de 20 en 30 jaar 
oud. Daarbij meldt het SWOV dat het risico op een dodelijk ongeval met 
de motorfiets wel flink is gedaald. Dit doen zij op basis van aantal dode-
lijke ongelukken per miljard reizigerskilometer per voertuigscategorie.
Voor motorrijders ligt dit al jaren rond de 50, terwijl dit in 2020 flink daalt 
naar ‘slechts’ 35 dodelijke ongevallen per miljard 
reizigerskilometer. Een verklaring voor dit sterk 
gedaalde risico geeft het SWOV echter niet. 
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De SWOV en diens partners dienen donderdag 22 april als Verkeersveilig-
heidscoalitie het vernieuwde Verkeersveiligheidsmanifest in bij de tweede 
kamer. Dit manifest bevat oplossingsrichtingen die, volgens de Verkeers-
veiligheidscoalitie essentieel zijn om het aantal verkeersslachtoffers terug 
te dringen. Hiermee dringen zij er bij het kabinet op aan, om de komende 
regeringsperiode verkeersveiligheid hoog op de agenda te hebben staan.
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Toertochten Jaap en Marga
door Marga Duit

Zondag 9 mei 2021.       

Jaap en ik besluiten heerlijk te gaan toeren op de motor door Drenthe. De 
eerste toertocht van mij ivm dat eindelijk de terrassen weer open zijn, dus 
ook de toiletten. Het is heerlijk motorweer, niet te warm en niet te koud. Als 
we een dorpje inrijden is het weer een gezellig gezicht, want overal zitten 
de terrassen vol en besluiten wij ook een kopje koffie te nuttigen. Helaas 
weet ik niet meer in welk dorpje het was, maar het was een mooi klein ter-
ras en er waren nog wat plekjes vrij. He, wat zit daar aan ons kopje koffie? 
Het blijkt een heel klein ijsje te zijn en heel lekker. Bij de tweede kopje zit 
er weer een ijsje bij, maar nu een andere smaak. Dan gaan we weer ver-
der met de tocht via Dwingeloo, waar het ook altijd druk is. We besluiten 
thuis maar te gaan eten ivm dat de terrassen overal vol zitten. Tegen half 
vier zijn we weer thuis en kijken terug op een heerlijke en mooie toertocht.

Donderdag 13 mei 2021.                    

Vandaag is het hemelvaart en prachtig weer, dus dat word weer toeren 
op de motor. En natuurlijk gaan we weer door Drenthe, wat ik altijd prettig 
vind ivm als je even koffie wilt drinken of iets eten, dat er terrassen in over-
vloed zijn. Vanaf huis rijden we via Stadskanaal naar Schoonloo, waar we 
bij eetcafé Hegeman een kopje koffie gaan drinken. Dan gaan we verder 
via Hooghalen op Termunten aan. Waar het natuurlijk behoorlijk druk is, 
maar nog net een tafeltje voor ons vrij is. Nadat we lekker kibbelingen met 
friet hebben genuttigd gaan we op huis aan, want inmiddels word het wel 
frisjes op de motor. Tegen half vijf zijn we weer thuis en hebben weer van 
een prachtige toer genoten.



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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Broodjes smeren voor 
24 april 2021 door Debbie de Boer

Ja, we hebben onze eerste opentoertocht op 24 april 2021 en omdat we 
nog niet terecht konden bij Anytyme vanwege die rotvirus hebben we 
maar weer besloten jullie te voorzien van een gevulde lunchpakket.

Vrijdag heeft Debbie de boodschappen gedaan en zaterdagochtend ben ik 
begonnen met het inpakken van de rozijnenbroodjes in totaal 47 stuks.
Debbie is begonnen met het smeren van 47 witte bolletjes en 47 bruine 
bolletjes.

Plakje kaas op de witte bol en plakje ham op de bruine bol. Zelf heb ik ze 
in lunchzakjes gedaan.

Verder hebben we er een pakje chocolade melk en een flesje water bijge-
daan.
Knoppers reep en een bifiworstje dat ging er denk ik bij de meesten on-
derweg best wel in.

En als gezonde afsluiter een manderijn.
Hopelijk is dit bij allen goed aangekomen. We hebben het met plezier 
gedaan.

Groetjes Albert en Debbie de Boer



TRANSPORTBAAN 28 -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

PAPIERBAAN 1B -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL
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Motorrijders en 
verkeersveiligheid  
Motorrijders verdienen een volledige rol in het verkeersveiligheidsbeleid
 FEMA wil dat motorfietsen en andere gemotoriseerde tweewielers worden 
opgenomen in de Europese verkeersveiligheidsplannen. FEMA heeft de 
nieuwste verkeersveiligheidsplannen van de Europese Commissie bestu-
deerd en een uitgebreide reactie geschreven, waarin staat dat de plannen 
zich alleen richten op auto’s en onvoldoende rekening houden met motor-
rijders. FEMA kan en wil geen aanpak steunen die niet veilig is voor alle 
weggebruikers, dus ook voor motorrijders. 

Het verkeersveiligheidsbeleid van de Europese Commissie is gebaseerd 
op de ‘Vision Zero’ doctrine die in Zweden is ontwikkeld. Deze doctrine 
en de daaruit voortvloeiende ‘Safe System’ -aanpak is gericht op auto’s. 
Wat dit in de praktijk betekent, is zichtbaar op de Zweedse wegen, waar 
motorrijders zich vaak erg ongemakkelijk en onveilig voelen. De Europese 
Commissie heeft haar beleidskader voor verkeersveiligheid gepubliceerd, 
genaamd ‘Volgende stappen naar Vision Zero’.

De Commissie stelt nieuwe tussentijdse doelstellingen vast om het aantal 
dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden op de Europese wegen tegen 
2030 te halveren. Volgens mevrouw Adina-Ioana Vălean, EU-commissaris 
voor vervoer: grensoverschrijdende handhaving van verkeersovertre-
dingen, modernisering van rijbewijzen en voorbereiding van de veilige 
overgang naar hogere automatiseringsniveaus), en koppelt deze aan 
financieringsoplossingen. Het omvat ook monitoring op basis van key 
performance indicators om de voortgang te beoordelen. En het behandelt 
de rol van de EU bij het verbeteren van de verkeersveiligheid op wereld-
schaal. “ FEMA roept het Europees Parlement, de Europese Commissie 
en de Raad op om motorrijders en andere gebruikers van voertuigen van 
categorie L op te nemen in het verkeersveiligheidsbeleid op een manier 
die niet restrictief is voor deze weggebruikers.

 



VERKEERSSCHOOL
SCHURINGA
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Het EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 heeft een grote 
impact op alle weggebruikers. Als organisatie die de motorrijders in Euro-
pa vertegenwoordigt, acht FEMA dit beleid onvoldoende toegesneden op 
motorrijders en andere gebruikers van voertuigen van categorie L. Aanna-
mes, plannen en key performance indicators zijn sterk gericht op auto’s en 
houden onvoldoende rekening met andere weggebruikers.

In deze visie volgen we de vier pijlers van het EU-beleidskader voor 
verkeersveiligheid 2021-2030. Hier worden alleen KPI’s (key performance 
indicators) genoemd die relevant zijn voor motorrijders.

1. Infrastructuur - veilige wegen en bermen 

Motorrijders hebben behoefte aan gladde wegen, obstakelvrije bermen 
en veiligheidsbarrières die op een veilige manier zijn aangebracht. De 
KPI (key performance indicator) voor infrastructuur - percentage van de 
afgelegde afstand over wegen met een veiligheidsclassificatie boven een 
overeengekomen drempel - moet motorfietsen omvatten.

2. Veilige voertuigen 

In de plannen voor voertuigveiligheid zoals geformuleerd door de Com-
missie, missen we gemotoriseerde tweewielers. De te specificeren KPI 
voor voertuigveiligheid - percentage nieuwe personenauto’s met een Euro 
NCAPveiligheidsclassificatie gelijk aan of hoger dan een vooraf bepaalde 
drempel (bijv. 4-sterren) - die moet worden gespecificeerd, negeert de 
voertuigveiligheid voor gemotoriseerde tweewielers. We nodigen de Euro-
pese Commissie uit om ook een KPI voor voertuigveiligheid te ontwikkelen 
die gericht is op gemotoriseerde tweewielers en andere voertuigen van 
categorie L. 

3. Veilig gebruik op de weg 

We steunen het voornemen om de VN / ECE-verordening betreffende 
veiligheidsgordelverklikkers te actualiseren, een effectievere grensover-
schrijdende handhaving van verkeersovertredingen, strengere limieten op 
het alcoholgehalte in het bloed voor beroepschauffeurs 
en / of beginnende bestuurders. Wij zijn van mening dat de Commissie 



Al meer dan 70 jaar staan wij voor u klaar!
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bij de mogelijke herziening van de huidige Europese rijbewijsrichtlijn de 
getrapte inschrijving op het A-rijbewijs moet afschaffen of in ieder geval 
zo moet inrichten dat het geen extra drempel vormt en de focus moet op 
een hoger niveau zijn. Met betrekking tot De KPI voor snelheid: percen-
tage voertuigen dat binnen de maximumsnelheid rijdt. Snelheidslimieten 
hebben verschillende functies en verkeersveiligheid is er een van. Andere 
redenen om een snelheidslimiet in te voeren zijn bijvoorbeeld geluids-
overlast, luchtverontreiniging, doorstroming, et cetera. Bovendien hebben 
verschillende lidstaten zeer verschillende snelheidslimieten op vergelijk-
bare wegen. 

Ten slotte is er een verschil tussen snelheidslimieten en veilige snelheden. 
Dit laatste kan veel lager zijn, afhankelijk van de lokale situatie, verkeers-
situatie, weer, voertuig. Snelheidslimiet koppelen aan veilige snelheid en 
daar een KPI op baseren is voor ons niet logisch. De KPI voor nuchter 
rijden: percentage bestuurders dat binnen de wettelijke limiet voor al-
coholgehalte in het bloed (BAG) rijdt. Hoewel dit een logische KPI lijkt, 
verschillen wederom de wettelijke limieten per lidstaat en per categorie 
chauffeurs. De KPI voor beschermingsmiddelen: percentage berijders van 
gemotoriseerde tweewielers en fietsers met veiligheidshelm. Hoewel we 
geen probleem hebben met deze KPI, zijn we van mening dat dit laatste 
wellicht niet de meest logische KPI is. Vooral de combinatie van de (in de 
meeste gevallen) man Vooral de combinatie van het (in de meeste geval-
len) verplichte valhelmgebruik voor berijders van gemotoriseerde twee-
wielers en het (in de meeste gevallen) vrijwillig gebruik van helmen voor 
fietsers zal een vertekend beeld geven. 

4. Reactie op noodsituaties 

Over de key performance indicator voor zorg na een ongeval: de tijd die in 
minuten en seconden is verstreken tussen de noodoproep na een aanrij-
ding met persoonlijk letsel en de aankomst op de plaats van de hulpdien-
sten, zouden we graag zien dat deze KPI wordt gebruikt voor ongevallen 
met alle voertuigen, niet alleen voor auto’s. 

Dolf Willigers
Infowijzer Mei 2021
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Voorjaarstocht 25april 2021
door Jaap Duit

Zondag 25 april 2021 was het eindelijk weer zover, redelijk zonnig weer, 
wel iets aan de frisse kant door een noordooster wind, maar we gaan 
weer op de motor na de winterstop. Het corona seizoen is jammer ge-
noeg nog niet voorbij en dat houd in de er onderweg geen koffie/lunch 

stops ed gepland mogen/kunnen worden. Ook voor de inschrijving gelden 
beperkte maatregelen zoals de starttijd die normaal van 9.00 tot 11.00 uur 
loopt en nu van 9.00 tot 9.30 uur, het aanmelden via de mail, wat toch wel 
belangrijk is omdat het bestuur graag wil dat men onderweg niet verhon-
gerd/verdorst. Net als vorig jaar in augustus kreeg een ieder die zich heeft 
aangemeld via de mail een uitgebreid lunchpakket 
mee. Omdat ik in de toercommissie zit was ik wel even
benieuwd hoe de opkomst was en hoe hier op gereageerd werd. 
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Er hadden zich 47 personen aangemeld wat op zich niet verkeerd was, 
maar wat schetst mijn verbazing, toen iedereen was vertrokken had Albert 
de Boer nog 13 lunchpakketten liggen. Dus ik denk waarom geef jij je op 
en gaat dan vervolgens niet rijden, maar ik hoorde  van onze voorzitter dat 
deze mensen toch nog zijn vetrokken, wel later als wat de bedoeling was 
maar toch gezellig nog meedoen. Normaal gaan we Duitsland in met de 
open tochten van april en augustus maar deze keer maar de kop van Gro-
ningen even opzoeken, Dit had een nadeel ivm de frisse noordoosterwind, 
op het hooge laand heb je weinig beschutting dus de handjes voelden dan 
ook wel koud aan soms. Hoewel er weinig open was kon er in Termun-
terzijl toch worden genoten van een lekker portie warme vis/kibbeling en 
ook een loketje voor een warm kop koffie/chocomelk was geopend. Dus al 
met al genoten van een leuke tocht die was uitgezet door Roelf en Rudolf 
(nieuw toercommissielid). Wel bekend terrein maar wat wil je als je 





al zo lang meedraait met de club dan wordt het terrein steeds bekender 
en kom je steeds vaker over dezelfde wegen, is het niet linksom dan wel 
rechtsom. Maar dat is helemaal niet erg want het draait om de gezellig-
heid en de sociale contacten die je onderweg beleefd, want daar doen we 
het voor. Nou maar hopen dat we de tokkeltocht op 16 mei met iets meer 
stops en terrasjes kunnen gaan rijden om nog weer meer gezelligheid te 
creëren. Ik zie jullie bij een van de tochten van 2021, hou de mail in de 
gaten ivm eventuele wijzigingen en tot ziens.

Mvg Jaap Duit



Tel.: 06 52052936
E-mail: info@glasservicestukje.nl
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Maart, april, mei, september en oktober elke zaterdag geopend.
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Tokkeltocht 23mei 2021
door Marga Duit

Zondag 16 mei zouden we onze tweede toertocht de Tokkeltocht  bij de 
IJssel langs hebben van de motorclub, maar ivm de weervoorspelling 
werd deze uitgesteld. En werd door geschoven naar vandaag  eerste 
pinksterdag. Ook nu bleek de voorspelling niet zo fraai, maar we beslo-
ten toch te gaan. Mocht het weer niet mee werken, dan kunnen we altijd 
nog weer op huis aan gaan. Als wij om even over negen bij AnyTyme aan 
komen zijn we niet de eersten, want er zitten al wat mensen op het terras. 
Henk van AnyTyme komt mij al met een bakkie koffie tegemoet. He, fijn 
dat we ondanks niet binnen maar buiten op het terras toch weer bij onze 
starthonk kunnen starten.  Ik ga maar eerst even vragen wie of wie is, 
want er zijn ook een paar nieuwe mensen bij en of ik foto’s van hun mag 
maken voor in de Pitstop. Er zijn inmiddels 13 motoren en 15 personen 
aanwezig. Sipke en Pieter gaan als eersten weg. En even voor half tien 
maken wij ons ook gereed om te gaan rijden. En dan is het lachen, want 
iedereen zit gereed op de motor en 
wacht af wie als eerste gaat rijden. 
Jaap besluit te gaan en de hele 
horde komt achter ons aan, wat 
inhoud dat wij met een groep van 
tien motoren en 12 personen op weg 
gaan. Als we Oude Pekela binnen 
komen staan Sipke en Pieter aan de 
kant, dus even checken wat er aan 
de hand is, en blijkt het dat Sipke 
zijn navi even bij moet stellen. Af en 
toe zagen we een vervelende kleur 
lucht die niet veel goeds voorspelde 
en ja hoor,  daar kwam de regen en 
ook niet een klein beetje. We hielden 
bij een tankstation even een time out 
en om even gebruik te maken van 
het toilet. Tegen half één komen we 
aan bij Café Bijsterbosch in Welsum. 



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.



41





43

compleet is en dan kan het gas er weer op. Onder tussen komt zelfs het 
zonnetje nog even tevoorschijn en word het gelijk wat warmer. Er word 
nog even een time out gehouden en dan is het op Blijham aan. Tegen half 
zes arriveren we weer bij AnyTyme  en praten nog even na met Albert, 
Hans en Marije. Jaap en ik besluiten daar nog een patatje te eten en gaan 
dan ook op huis aan.  Bij thuiskomst hoorde ik van Debbie dat er na ons 
om half tien nog drie gasten waren vertrokken. Dus dan zijn er in totaal 16 
motoren en 18 personen aanwezig  geweest. Ik kijk terug op een mooie 
dag (ondanks de regen) en een mooie toertocht.

Dank jullie wel toercommissie.





45

Erelid!
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Te luid geluid is uit!

Convenant
Mensen ervaren overlast door motorrijders die te veel geluid maken en in 
grote groepen rijden. Steeds meer motorrijders zijn zich daarvan bewust. 
Wij zijn ons daarvan bewust, en we gaan daar wat aan doen: te lui d geluid 
is uit.

We weten dat we met bijna 18 miljoen mensen op een heel klein stukje 
wereld leven. Er vliegen vliegtuigen overheen, er rijden treinen en auto’s, 
er wordt gemaaid en geklust, er wordt van de zon genoten en gerust. En 
er wordt motorgereden. Dat moet allemaal kunnen. Voorwaarde is wel dat 
we daarbij rekening met elkaar houden en elkaar de ruimte gunnen.
In onze media vragen wij de motorrijders die onze achterban vormen om 
bij hun ritten rekening met de omgeving te houden en om eventuele over 
lastzoveel mogelijk te beperken.
 
We onderschrijven het belang van handhaving op de motorrijders die in 
eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de ervaren overlast, zowel door 
rijgedrag als door het ontbreken van dB- killers of het rijden met niet voor 
weggebruik of de betreffende motor goedgekeurde uitlaten. Ook spreken 
we ons uit voor een overheidscampagne die motorrijders op positieve 
wijze onder de aandacht brengt. Micromobiliteit is het toverwoord voor de 
toekomst. Motorrijders spelen daar een belangrijke rol in. We verdienen 
ook in dat opzicht ruim baan.

Steeds meer motorrijders schroeven hun dB- killers weer in hun uitlaten. 
Een groeiend aantal motorrijders vervangt te luide uitlaten  weer door het 
standaardmodel. Toerclubs besluiten dijkwegen te mijden. Steeds meer 
motorrijders rijden bewust. 

Doe mee. Alleen dan kunnen we met z’n allen overal blijven rijden.
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- We dit jaar al 2 toertochten gehad hebben en bij de eerste weer een 
 lunchpakketje werd uitgedeeld?

- Dit zeer welkom was aangezien de horeca nog niet geopend was
  door die vervelende corona.

- De 2e toertocht een week werd uitgesteld omdat we een zeer koel
 teleurstellend voorjaar hebben.

- Bij de herkansing een week later er in totaal 18 personen hebben
 mee gedaan.

- Deze deelnemers ook nu niet helemaal droog zijn gebleven

- Dit de pret niet mocht drukken omdat het altijd mooi weer is om 
 motor te rijden.

- Het de ene dag mooier weer is om te rijden als de andere dag.

- Bij de 2e tocht de horeca wel weer open was zodat je in elk geval
 even op het terras iets kon nuttigen.

- En het voor de dames dus ook weer mogelijk was om van het toilet
  gebruik te maken.

- We hopen dat we ook snel weer naar Duitsland mogen om de 
 toertochten weer een beetje interessanter te maken.

Wist u dat? door René Hoesen
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Verjaardagskalender
JUNI
5 juni       1964  Luppo Teuben  
7 juni       1962  Deanne Graver
8 juni  1962  Gea Schenkel
10 juni  1995  Ilse Hummel
10 juni  1953  Henk Loois
25 juni  1968  Rene Hoesen
26 juni  1968  Sytze Doornbos
28 juni  1953  Kees Bouman
30 juni  1965  Willem Hensema
  
JULI  
10 juli  1965  Tonnie Schenkel
11 juli  1951  Jurren Boltjes
11 juli  1991  Arjan van der Veen
16 juli  1958  Trijnko Begeman
25 juli  1956  Dethmer Nuus      →
25 juli  1950  Jur Prins
26 juli  1971  Erik Modderman   →
31 juli  1970  Harold Speelman   
 
AUGUSTUS  
2 aug  1950  Pieter Dijkstra
4 aug  1946  Ben Brader
7 aug  1954  Ans Kei
9 aug  1964  Trijnie Rosendahl
14 aug  1950  Theo Visser
16 aug  1958  Jaap Duit
18 aug  1946  Koos Spa
19 aug  1956  Be Nieboer→
22 aug  1958  Willie Swarts
28 aug  1964  Wilma Mandemaker
30 aug  1968  Jan Pieter Everts
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Moppen
Een vrouw van 46 krijgt een hartaanval en ligt in het ziekenhuis. Terwijl 
ze op de operatietafel ligt, dichtbij de dood, krijgt ze een visioen. Ze ziet 
God en vraagt: ‘Is mijn uur gekomen?’ God antwoordt: ‘Nee, je hebt nog 
43 jaar, 2 maanden en 8 dagen tegoed’. Bij het ontwaken uit de verdoving, 
besluit ze een facelift en een liposuctie te laten doen, haar lippen te laten 
opspuiten met collageen, haar borsten te laten corrigeren… Kortom: ! 
‘The Works’. Nu ze weet dat ze nog lang te leven heeft, loont het ruim de 
moeite. Na haar laatste operatie komt ze totaal gerenoveerd uit het zie-
kenhuis en wordt gegrepen door een ambulance bij het oversteken van de 
straat. Dood. In de hemel aangekomen vraagt ze aan God: ‘Ik dacht dat ik 
nog meer dan 40 jaar tegoed had ! ‘Waarom heb je me laten omver rijden 
door die ambulance ?’ Zegt God: ‘Meid, ik had je niet herkend !!!’

Een jongen wil een brommer kopen en zit avonden lang op internet te 
speuren. Zijn vader is benieuwd wat hij toch aan het zoeken is en vraagt: 
“Wat zoek je mijn zoon?” “Ik zoek een brommer pa”, antwoord hij. Waarop 
pa zegt: “kun je beter niet doen, ik heb je moeder ook van internet, en ik 
loop er meer naast dan ik er op zit!”

Een jongeman zocht werk en kwam bij een boerderij waar alleen een 
boerin woonde. Hij vroeg: “Kun je soms nog een knecht gebruiken?” De 
boerin zei: “Ja, maar dan moet je eerst een proef afleggen. Ik ga in de 
kruiwagen liggen en dan moet je me het hele erf rond rijden..” De knecht 
zei: “Oke”, en begon aan de klus. Doodmoe kwam hij weer terug en 
vroeg: “Ben ik aangenomen?” “Dat kan ik nu nog niet zeggen, je heb nog 
een opdracht”. “En dat is?”, vroeg de knecht. “Ik ga nu in mijn blootje in 
de kruiwagen liggen en je moet dat stuk nog een keer kruien”. “Oke”, zei 
de knecht en begon te kruien. Doodmoe kwam hij weer op die plek en 
zei: “Ben ik nu aangenomen?” “Nee..”, zei de boerin. “Maar waarom dan 
niet?”, vroeg de knecht. “Omdat je het werk niet ziet liggen!”
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Een man komt thuis van het werk en zegt tegen zijn vrouw: Schatje, ik heb 
een nieuwe secretaresse. En weet je wat? Ze had een rood-witte bh aan! 
Weet je wel, de kleuren van Ajax. Nou ja, het stelt niet zo veel voor, maar 
het gaf me toch een goed gevoel.’ De volgende dag komt hij thuis, en zijn 
vrouw vraagt: ‘Hoe was het op Je werk?’ De man antwoordt: ‘Fantastisch, 
ik liet mijn gummetje vallen, bukte om het op te rapen, en weet je wat? Ze 
heeft ook een slipje in de kleuren van Ajax! Goed, het stelt natuurlijk niet 
zo veel voor maar het gaf me toch een goed gevoel.’ De volgende dag 
komt hij thuis en vraagt aan zijn vrouw: ‘Hoe was je dag vandaag?’ Zegt 
zij: ‘Goed hoor, we hebben een nieuwe postbode!!! Zijn penis is 5 cm lan-
ger dan die van jou. Goed, het stelt natuurlijk niet zo veel voor, maar het 
gaf me toch een goed gevoel!’

Een jongetje en een meisje, beide ongeveer zes spelen in de zandbak. 
Onverwacht, laat de kleine jongen liet een scheet, waardoor er een beetje 
zand tussen zijn benen verstuift. Het meisje ziet het en giert van het 
lachen, “Hoe heb je dat gedaan?” vraagt het meisje. “Simpel”, zegt de jon-
gen, “Ik liet een scheet.” “Mag ik het ook proberen?” vraagt ze. “Tuurlijk,” 
zegt de jongen, “iedereen kan het doen.” Dus het meisje begint te persen 
en te persen. Plotseling is er een verschrikkelijke ontploffing, de zijkanten 
vliegen van de zandbak af, al het zand vliegt door de lucht. De schokgolf 
duwt de kleine jongen een heuvel op en hij beland ondersteboven tegen 
een boom. Versuft loopt de kleine jongen terug naar de zandbak, waar 
het meisje plat op haar rug, benen wijd en knock-out op de bodem van de 
zandbak ligt. De kleine jongen tilt haar rok op, gluurt onder, en luid roept 
uit: “Net wat ik dacht, dubbele uitlaat!”
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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


