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Voor kwaliteit en perfectie
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Raamdecoraties:
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en horren.

Zonwering: 
VVoor binnen en buiten.

Ik kom met stalen bij u thuis, zodat u alles rustig kunt uitzoeken 
en maak vrijblijvend een offerte!
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Als kersverse voorzitter van MC.MIOS’’93 wil ik mij allereerst even aan jullie voorstellen, 
dat lijkt mij wel zo netjes.

Voor degene die mij nog niet kennen, mijn naam is Jaap (Jacob) Duit en ik hoop dit jaar 64 
jaren jong te worden, ik ben al lid van MIOS sinds 1995. Vanaf medio 1998 (weet het niet 
helemaal zeker meer) zit ik in de toercommissie met veel plezier.

Naast het motor rijden heb ik nog een hele grote hobby en dat is toneelspelen (doe het 
bijna iedere dag). Ik speel al 27 jaar bij amateur toneelvereniging PALVU uit Oude Pekela 
en ook daar ben ik voorzitter.

Daarnaast ben ik ook nog penningmeester bij De Zonnebloem afdeling Oude Pekela eo 
alwaar mijn vrouw Marga vrijwilligster is.

Het kijken naar Netflix geeft mij ook vele uurtjes kijkplezier zonder die vervelende reclames 
die je op de commerciële tv steeds ziet.

Ik rijd motor sinds 1992 en heb mij steeds verder opgewerkt qua vermogen mbt de stalen 
rossen, zo ben ik begonnen met een Kawasaki 650CSR, daarna een Honda PC800 om 
deze op te laten volgen door een Honda ST1100 met daarnaast een Suzuki GSX1100F, 
toen nog weer een stapje hoger met de Honda ST1300 en op dit moment ben ik in het 
bezit van een Kawasaki 1400GTR wat mij zeer goed bevalt.

Ik hoop dan ook in de toekomst vele leden op een van onze tochten te mogen begroeten 
en te spreken, ik kom vaak dezelfde rijders tegen en het lijkt me dan ook wel leuk om eens 
leden te ontmoeten die niet zo vaak meerijden dus zeg ik hardop ”GA EENS EEN KEER 
MEE” met deze gezellige motor toerclub.

Het bestuur en de toercommissie staan ook altijd open voor ideeën mbt tochten en 
activiteiten (ook voor de wintermaanden), dus denk gerust mee of we nog meer kunnen 
organiseren en schroom niet om contact met ons op te nemen, of om eens een keer een 
leden-vergadering bij te wonen zodat je mee kunt denken met ons.

Tot ziens en met een vriendelijk motorgroet jullie voorzitter Jaap
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Adressen enzo...

Voorzitter

Jaap Duit H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela
Tel.: 06 - 42 48 96 83

(e-mail: voorzitter@mcmios93.nl

Secretaris

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

(e-mail: secretaris@mcmios93.nl

Penningmeester/
Ledenadministratie

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

(e-mail: penningmeester@mcmios93.nl
(e-mail: ledenadministratie@mcmios93.nl

Bestuurslid
algemeen

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

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

Bestuurslid
algemeen

Marga Duit H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela
Tel.: 06 - 18 49 01 76

(e-mail: bestuurslid-b@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
Dineke Marks Houtstek 7, 9665 EK Oude Pekela, 06 29272340

Kopij voor nummer 3, 2022 moet 
binnen zijn voor 14 augustus 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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Bij de ALV op 14 maart, werd er weer gevraagd naar mensen die iets voor 
de club zouden willen beteken. Er was ook iemand bij de redactie nodig. 
Nu ben ik absoluut geen ster in de omgang met een computer, dus hield 
ik mij eerst ook maar stil. Maar nadat Marga ons uitlegde wat er dan van 
je verwacht werd, heb ik me hiervoor aangemeld. Mijn naam is Dineke 
Marks, ik ben getrouwd met Reinder Potze, woon sinds 3 jaar in Oude 
Pekela, en ga als het kan mee als duo passagier op de toertochten. We 
hebben onze BMW vorig jaar verkocht en een Yamaha Dragstar weer ge-
kocht. Een totaal andere motor, en de Voorjaarstocht op 24 april was dan 
ook eigenlijk een soort van vuurdoop. Zou mijn achterwerk het ook op de 
Yamaha volhouden gedurende een hele dag? 

We reden in de laatste groep mee die uit Blijham vertrok. We waren met 
7 motoren. De zon scheen en er stond een lekker briesje, het zag er veel 

belovend uit. Eigenlijk hebben we de hele tocht over kleinere wegen gere-
den, met zeer afwisselende natuur. 
We zijn richting Bourtange geslingerd en daar de grens over gegaan naar 
Duitsland. Na een uurtje waren we bij onze eerste stop. Een benzine 
pomp in de buurt van Neuborger. 

Nieuw in de redactie en 
voorjaarstocht 2022 door Dineke Marks
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Koffie en toilet was daar erg welkom bij ons. De tocht ging door in de 
richting van Oldenburg door het morengebied. En in Ochholt konden we 
bij een Backstube terecht voor de lunch. Nadat iedereen iets lekkers tot 
zich had genomen werd de tocht weer vervolgd. Langzaam weer richting 
Nederland, in Heisfelde nog een stop bij een benzinepomp, waar nog 
even werd gesproken over het wel of niet moeten tanken. Ergens in het 
mooie Fehngebied, begon de Dragstar onregelmatig te lopen, waarna 
Reinder hem vlug op de reserve stand zette. Daar gingen we weer, maar 
nu niet echt rustig meer. We hadden toch echt goed berekend hoever we 
op 1 volle tank konden rijden, en daar waren we nog lang niet aan toe 
…… maar het voelde niet goed meer. Bij Bellingwolde zijn wij rechtstreeks 
maar naar de pomp gereden, terwijl de groep de route verder vervolgde. 
Er kon maar 10 liter bij in … vreemd ….. dan ook maar snel naar Blijham, 
waar we nog even hebben gezeten met een groepje. Het was een zeer 
geslaagde dag, en mijn achterwerk had geen problemen met deze tocht. 

Op naar de volgende keer. En dank voor deze mooie tocht.



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

Zorgschoenspecialist
aanpassing van confectieschoeisel.

Uw medisch pedicure
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Hallo , wij zijn Bart en Els uit Oude Pekela. Ons is gevraagd om een ver-
slagje te schrijven over de 1e toer van 2022 , de Voorjaarstocht met een 
lengte van 230 km door Groningen maar meest Duitsland. We rijden sinds 
heel kort beide een BMW F 650 GS uit 2011 en 2012. We rijden al heel 
lang oltimer (Triumph 3TA) dus een grote verandering. De voorliefde is 
toch de 3TA. Vandaag dus op de BMW, ook voor het eerst samen toeren.

De toer: Vertrek tussen 09.00 
en 10.00 uur bij Anytyme. Rond 
half 10 gemeld, beetje kletsen, 
bakkie koffie en nog effe naar 
de wc. Pas op voor het opstapje 
stond er op een bordje, dat had 
beter opstap kunnen zijn. Op 
handen en voeten de wc in. Dat 
gebeurt je maar 1 keer haha-
hah, mooi. Wij vertrokken om 
10.00 uur met ons beide, leek 
ons beter ivm. Omdat er ook 3 
stops waren ingepland kom je 
altijd wel weer rijders tegen. Via 
Kopstukken naar Boertange de 
grens over. Inmiddels waren 
we al ingehaald door de laatste 
groep rijders. Samen doorgere-
den naar de 1e stop in Neubor-

ger. We zijn verder gereden naar Ocholt (2e stop) door naar richting Up-
lengen waar mijn Navi me in de steek liet. Daar was een jaarmarkt en we 
moesten over de markt , gaan we niet doen dus. Doorgereden naar Hesel 
waar we constant naar Blijham werden gestuurd. Dat gaan we ook niet 
doen, terug naar Hesel gereden en daar de route op 1 of andere manier 
weer opgepakt. Beetje zelf initiatief kan geen kwaad. 

Voorjaarstocht 2022
door Bart en Els
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In Hersfeld (3e stop) weer bij de groep aangesloten en samen naar het 
eindpunt gereden, Blijham aankomst 16.00 uur. De frietjes en fricandellen 
gingen er lekker in. De storing in mijn route lag niet aan de organisatie. 
Het was een mooie route met vele bochtige wegen en mooi natuur met 
stukken wegen van 5 tot 8 km van dorp naar dorp. Prettig rijden dus. Ook 
de 3 stops droegen er aan bij dat het een prettige route was om te rijden. 
We hebben genoten van deze dag.

Gr Bart&Els Toerriders
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Een ‘zeer speciale’ Harley-Davidson Softail Heritage 1340 uit 1990, die 
eigendom was van de Franse rocker Johnny Hallyday, werd op de veiling 
van Retromobile Artcurial getaxeerd op 50.000 tot 250.000 euro en ver-
kocht voor 395.000 euro, wat samen met de veilingkosten neerkwam op 
een recordprijs van 470.840 euro.

Het verhaal

De motorfiets, een interessant verhaal, werd door de zanger gebruikt 
tijdens de promotietocht in de Verenigde Staten. Met een groep vrienden 
reed hij op Harleys van Miami naar Los Angeles. Toen de motor aan het 
eind van de reis op initiatief van het hoofd van Universal Pascal Nègre 
naar Frankrijk terugkeerde, werd hij in 1995 aangepast door
de specialisten van Too Much Concept. Die veranderden 
het oorspronkelijke oranje/zwarte kleurenschema in blauw, 

Harley geveild voor een 
recordprijs 
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de kleur van de ogen van Johnny’s dochter Laura. Vanaf toen heette de 
Harley Laura Eyes.

Aldus ‘aangekleed’ keerde de Harley terug naar Amerika, om in Mexico 
gebruikt te worden tijdens de opnamen van de videoclip ‘I can’t stop wan-
ting’, een nummer van het album Rough Town

In 1998 bracht Hallyday de Harley naar het podium tijdens het Stade de 
France concert in Parijs, met de aankondiging dat fans de Harley kon-
den winnen door mee te doen aan een wedstrijd. Na alle vragen over de 
zanger te hebben beantwoord, won een fan met de naam Frédéric de 
Harley. Na de motor meer dan 23 jaar te hebben gekoesterd en bewaakt, 
koos hij er een paar weken geleden voor om het te veilen en 20% van de 
opbrengst te schenken aan de stichting die was opgericht door Hallyday’s 
weduwe ‘La Bonne Etoille’.



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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Yes, de eerste toertocht van 2022 is weer gereden en wat hebben we genoten. 
De wekker ging deze morgen om 8 uur en na een beetje rond rommelen in de 
marge waren we even voor 9 uur op weg naar Blijham waar we niet de eersten 
waren maar ook zeker niet de laatsten. In totaal kwamen er vandaag 36 motor-
rijders waaronder een aantal van buiten de club. Roelf had al duidelijk gemaakt 
dat het een snelle tocht zou worden want Jos Verstappen moest vanmiddag rijden 
dus “gas op de lolly”.  Eerst croissantje scoren bij een tankstation en even de 
benen strekken want voor velen was dit vast het eerste ritje van het jaar. Daarna 
snel weer verder om te genieten van de mooie bochtige route waar ook genoeg 
snelheid kon worden gemaakt. Heb het even uitgerekend, inclusief alle pauzes 
en “rustige” stukjes door de dorpen kwam ik op een gemiddelde van net boven de 
50 km/uur. Netjes! Even later broodjes gescoord bij bakkerij en ook direct maar 

5 meegenomen naar huis, want wat waren ze lekker! In het laatste stukje van 
de route zat nog een kleine onvoorziene omleiding maar we waren inmiddels zo 
dicht bij Blijham dat we het bijna blind konden vinden. Nog even langs Anytyme 
maar daar was nog niemand aanwezig omdat ze niet gerekend hadden met onze 
razende Roelf. Hierdoor waren we tegen 13:45 al weer thuis; motor wassen en 
onder de koffie naar de F1 kijken. Bedankt voor de mooie dag en gelukkig weer 
iedereen veilig thuis gekomen.

Mvgr VFRené

Open toertocht 2022
door René Hoesen



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.
 
Kevin Schwantz, racelegende en wereldkampioen GP500 1993, krijgt een 
lesje in nederigheid…

Kevin Schwantz wordt vooral geassocieerd met Suzuki omdat hij met dat 
merk in het Amerikaanse Superbike-kampioenschap en nadien de GP500 
reed; maar in z’n prille begindagen reed hij Yamaha. Schwantz’ ouders 
waren immers succesvolle Yamaha-dealers. Z’n eerste racemotoren wa-
ren dan ook een RD350 en een XJ600.

Toen hij voor het eerst een Daytona endurance-race reed met z’n XJ600, 
kwam hij ten val in de opwarmronde. Weer rechtop krabbelend zag 
Schwantz een schroevendraaier liggen. Ziedend van woede liep hij weer 
naar de pits om z’n monteurs de huid vol te schelden omdat iemand een 
schroevendraaier in de kuip had laten zitten, waardoor hij onderuitgegaan 
was. Waarop de monteurs droog antwoordden dat ze helemaal niet dat 
merk schroevendraaiers gebruiken. 
Een vroeg lesje in nederigheid voor de Texaan…
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Herman Brusselmans

Herman Brusselmans: 
‘Zou ze me herkennen met een motorhelm op m’n kop?’

Ik reed op de Thruxton 1200 R met zestig kilometer per uur over de 
Vlaamse wegen. Er was niet veel verkeer, en mijn gedachten dwaalden 
af. Zo dacht ik: waarom is m’n moeder op zo’n jonge leeftijd overleden? 
Hoe komt dat ooit de oorlog in Viëtnam zo lang geduurd heeft? Op welke 
manier ben ik er jaren geleden in geslaagd om De Ontdekking Van De 
Hemel van Harry Mulisch tot en met de laatste pagina te lezen? Toen 
Harry Mulisch de meeste van z’n boeken schreef, leefde m’n moeder nog. 
Ik mis haar. Ik rijd door het dorp Drongen en ik wou dat ik m’n moeder aan 
de kant van de weg zag staan. Zou ze me herkennen met de Bell-helm op 
m’n kop? En indien ze dat deed, zou ze roepen: ‘Stop! Je moeder staat 
hier! Stop dan toch!’ zonder dat ik het zou horen? Ik trok de snelheid op 
tot tachtig kilometer per uur. Nog steeds was ik in de gelegenheid om 
overpeinzingen toe te laten. Zou het werkelijk waar zijn dat m’n groot-
vader Frans in de Tweede Wereldoorlog een door de Duitsers gevreesd 
verzetsstrijder was, en dat hij, onder de schuilnaam Frisbee, tientallen van 
die Duitsers heeft omgelegd? Bestond een frisbee al in de Tweede We-
reldoorlog? Twee meisjes op het strand, in 1943, hun frisbee naar elkaar 
gooiend onder de harde zon, terwijl hun ouders op het zand liggen te bak-
ken, en het zijn geen leuke ouders, en de zusjes ondervinden veel leed 
van hun moeder en vader, en toch gooien ze de frisbee naar elkaar alsof 
ze gelukkig zijn. 

Herman Brusselmans: ‘Waarom ben ik niet tevreden met de Thruxton?’ 

Is ongelukkig zijn niet van alle tijden? Is een mug gelukkig nadat ze bloed 
uit een arm heeft gezogen? Waarschijnlijk niet, zeker niet als hun vrouw, 
Madame Moustique, hen bedrogen heeft met een buitenlandse mug, die 
helemaal uit Zaandam in Nederland is komen vliegen. Ondertussen reed 
ik op weg naar Oudenaarde met honderdtwintig
kilometer per uur, en nog steeds boden de gedachten zich aan. 



Al meer dan 70 jaar staan wij voor u klaar!
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Zou het niet leuk zijn om een auto te kopen zoals m’n vader er een had in 
de jaren zestig, een heuse Simca 1600? Net als m’n moeder is m’n vader 
te vroeg overleden, maar hij heeft het wel zestien jaar zonder z’n vrouw 
moeten doen. Geen wonder dat hij steeds meer een schim van zichzelf 
werd, in dat rusthuis in het dorpje Moerzeke. Zou hij, terwijl hij daar zat 
weg te kwijnen, wel eens herinneringen in z’n hoofd hebben gehaald over 
z’n motorfiets uit de jaren vijftig, een heuse Saroléa? En waar zijn alle 
dieren uit m’n jeugd gebleven? De koeien, de kalfjes, de stieren, de hon-
den, de pony’s, de poezen, en de ezel die Sander heette? Ik ben ze niet 
vergeten, en daarom bestaan ze nog ergens. De buren Willy en Manuela 
hadden een antiekhandel, en soms verkochten ze een Christusbeeld uit 
1665, terwijl dat beeld in werkelijkheid afkomstig was uit 1972, maar wist 
de klant veel. Ik dreef de snelheid op naar honderdzestig kilometer per 
uur, en Oudenaarde zoefde langs. Moet ik werkelijk verderschrijven aan 
m’n roman Theet 77, m’n thuisadres, en moet ik in die roman waarheden 
schrijven of leugens? Zal ik ooit de negentig jaar halen en een oude man 
zijn die nog geheel op eigen kracht een appel kan schillen zonder met 
het mes in z’n vingers te snijden? En zal ik me nog de namen van de vier 
leden van The Golden Earring voor de geest kunnen halen? Op weg naar 
Kortrijk spoorde ik de Thruxton aan tot die een snelheid haalde van twee-
honderd kilometer per uur. Misschien was nu het moment gekomen om de 
gedachtenstroom een halt toe te roepen, en me op de weg te concentre-
ren. Ja, oké, maar eerst nog gauw even de tweehonderdtwintig kilometer 
per uur overschrijden, en daarna vertragen, zo hartsgrondig vertragen dat 
ik weer terugdaalde op de wereld. 

Herman Brusselmans
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Zaterdagavond 23 april 2022.

Na twee jaar mocht en kon het eindelijk weer. Met 33 personen hebben 
we genoten van onze, ja laten we het nu maar een verlate Nieuwjaars-
bijeenkomst van onze motorclub noemen. Dit werd als vanouds weer 
gehouden bij Chinees Restaurant Ying Ping in Winschoten. Iedereen had 
er weer ontzettend veel zin in en er werd natuurlijk heel wat bij gepraat. 
Want sommigen zie je zo af en toe nog wel eens, maar velen ook niet. Het 
eten was  weer heerlijk en goed verzorgd, zoals we daar gewend zijn. Wij 
kijken terug op een fijne, gezellige en heerlijke avond. 
Jaap en Marga Duit.

Ying-Ping 2022
door Jaap en Marga
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Zondag 15 mei is de zonovergoten dag dat we de monstertocht reden van 
2022. Dit is een mooie tocht met stukken van de Sallandroute. Dit is een 
tocht die door een paar van de toercommissie gereden is in 2021 met mo-
torzaak Anbergen uit Slagharen en dit is dus ook de reden dat de tocht ei-
genlijk start in Slagharen. Maar we verzamelden bij de Pekelahof om 8:00 
en er is een mooie opkomst van maar liefst 14 motoren. En in Borger pik-
ken we nog iemand op en bij de tussenstop/startplaats in Slagharen komt 
er nog iemand bij dus in totaal 16 motoren met 3 duo’s;  mooie opkomst, 
komt vast door het mooie weer dat voorspeld is deze dag. De eerste 80 
km zit er dan al op en we kunnen dus even de benen strekken en koffie/
peuk/broodje-pauze gaan houden. De groep gaat in 2 groepen verder 

opdat de gewenste snelheid voor iedereen een beetje goed te doen is. Als 
wij als toercommissie hier een toertocht uitzetten gebeurd dat natuurlijk op 
de computer en we laten basecamp iets moois uitzoeken. Echter is deze 
tocht dus door iemand gemaakt die uit deze regio komt en die weet de 
mooie weggetjes toch nog weer een beetje beter als de garmin. Dat bete-
kend dus een mooi afwisselend landschap waarbij ik soms dacht dat we 
in het Sauerland reden door de hoogteverschillen en dat werd afgewisseld 
met mooie snelle stukken over snaar-strak asfalt. Na een dik uur en zo’n 
70 km verder moesten we maar eens even aan de 
inwendige mens denken, en zie daar, 

Monstertocht 2022
door René en Gebina





aan de kant van de weg een mooie plek om van koffie met appeltaart of 
monchou-taart te genieten of zoals in ons geval de iets minder calorierijke 
variant, Krentenwegge mit kovvie natuurlijk. En als we bezig zijn komt de 
andere groep ook aan om ook hier iets te nuttigen. Mooie spreukjes op de 
wc toveren een glimlach op vele gezichten. “Lach niet om de grappen aan 
de wand, want de grootste grap hangt in je hand”. En verder gaat het met 
gezwinde spoed en de kilometers vliegen onder ons door dus met zo’n 55 
km tot einde tocht gaan we op zoek naar de lunch; en ook dat lukt weer en 

rond 13:00 zitten we lekker in het zonnetje of parasol om wederom onze 
inwendige mens te verzorgen. Nog een klein stukje naar einde tocht bij 
zelfde tankstation waar we gestart zijn in Slagharen en hier valt de groep 
uiteen omdat er nog diverse andere verplichtingen zijn voor sommige 
leden. Ik wil jullie weer bedanken voor een mooie dag en hopelijk volgen 
er nog vele tochten samen. 

Groetsels René en Gebina
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Zondagmorgen 15 mei gaat om 6.30 uur de wekker. Wat een tijd voor een 
zondagmorgen. 
Voor een gepensioneerde altijd een rare tijd, en dan ook nog op een zon-
dagmorgen.
Maar niet zeuren. Het is de dag van de monstertocht van de motorclub.
Gauw even opfrissen, ontbijten, de 10 kippen voeren en de motorkleding 
bij elkaar zoeken.
Het is mooi weer dus niet al te veel kleren aan. Om half 8 zit ik op de mo-
tor op weg naar de verzamelplaats restaurant Pekelahof. Om 8 uur zijn er 
15 motoren aanwezig. Even later gaan we in een lange rij op weg naar het 
beginpunt van de eigenlijke route; een benzinestation in Slagharen. On-
derweg sluit er nog een deelnemer aan, zodat we in totaal met 16 motoren 
zijn. Een wat tegenvallend aantal vind ik. Waar was de jeugd?
De groep splitst zich in twee groepen: een snelle groep en een wat be-
daardere groep. Dat is de groep waar ik bij hoor.

Monstertocht 2022
door Jur Prinsen



Maart, april, mei, september en oktober elke zaterdag geopend.
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Zo heel erg snel is de snelle groep trouwens ook weer niet, want bij de 
eerste koffiestop zitten we op het zelfde terras. 

Met Jaap als aanvoerder gaan we via een prachtige route door het Over-
ijsselse landschap richting Denekamp. Op een terrasje was er koffie met 
uiteraard gebak. Marie Jose, de uitbater van het terrasje had de appel-
taart en de monchou zelf gebakken. Daarna ging de rit verder over smalle  
weggetjes, kleine beekjes en riviertjes en glooiingen in het landschap. 
Hoe verder de dag vorderde hoe warmer het werd en ook werd het steeds 
drukker op de weg met wielrenners, wandelaars, fietsers en natuurlijk 
motoren.  

Tijdens een tankstop in Deurningen gaan er weer wat truien uit. Ook be-
gint de maag weer wat te knorren. Tijd dus om maar weer een terrasje op 
te zoeken om wat te eten.
Dat vinden we in Zenderen. Op het menu staan heel veel pannenkoeken 
maar ook pulled chicken, een uit elkaar getrokken kip dus. 

Via Wierden en Den Ham komen we uiteindelijk weer in Slagharen.
Na een ijsje gaat het dan via Emmen weer naar Pekela.
Daarna nog 20 minuten naar Zuidbroek. Tegen kwart voor 6 stap ik moe 
maar zeer voldaan, om maar eens een cliché te gebruiken, van de motor. 
Het was wat mij betreft een geweldig mooie route en eens wat anders dan 
Groningen, Drenthe of Duitsland. 

Jur Prinsen



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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Op 14 maart hadden wij onze jaarlijkse, nu na 2 jaar, Algemene Leden 
Vergadering in het dorpshuis “De Voortgang” in Wedde. In een kleine zaal 
wachten slechts 17 leden op de aanvang.

De belangrijkste besluiten die genomen zijn even op een rijtje:
- De contributie voor 2022wordt niet verhoogd:
- Een redactielid, Debbie de Boer, wordt vervangen door Dineke Marks:
- De samenstelling van het Bestuur is door de leden goedgekeurd en is
 als volgt :

Voorzitter     Jaap Duit
Secretaris     Henk Loois
Penningmeester en Ledenadministratie  Albert Kupers
Algemeen bestuurslid    Marga Duit
Algemeen bestuurslid / vice voorzitter  Arie de Boer.

De penningmeester is décharge verleend voor de boekhouding 
van de afgelopen 2 jaar.

Van de bestuurstafel
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DE GESCHIEDENIS VAN DE MOTORFIETS: VAN STOOMAANDRIJ-
VING TOT JAPANSE DOMINANTIE

Hoewel de motorfiets nog steeds een select publiek aantrekt, is het be-
staan en de beschikbaarheid voor de consument nu iets wat we voor lief 
nemen. Maar net zoals met vele andere zaken, moet zo’n voertuig ook 
een keer uitgevonden zijn door iemand. De uitvinding van de motorfiets 
was natuurlijk ondnekbaar geweest zonder de introductie van de fiets. 
Maar wanneer slaagde men erin om fietsen te voorzien van gemotori-
seerde aandrijving? Daarvoor moeten we terug naar de tweede helft van 
de negentiende eeuw.

Stoommotorfiets
Geloof het of niet, de motorfiets werd in het begin aangedreven door 
stoom. In 1876 werd in Frankrijk voor het eerst een kleine stoommachine 
op een trapfiets geplaats om hem aan te drijven. Een jaar later werd in 
Amerika al een tweecilinder stoomfiets gemaakt waarbij er tussen de wie-
len een kolengestookte ketel tussen de wielen zat. Dat jaar patenteerde 
de Franse ingenieur Louis-Guillaume Perreaux een gelijkwaardige door 
stoom aangedreven eencilinder machine, maar deze had een alcohol 
brander en dubbele riemaandrijving. In 1881 ontwikkelde de
Amerikaan Lucius Copeland de Star high-wheeler, waarvan 
het achterwiel aangedreven werd door een kleinere 
stoomketel. Deze haalde een topsnelheid van 20 kilometer per uur.

De geschiedenis van de 
motorfiets
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De eerste commerciële motorfietsen
In1884 kwam de Butler Petrol Cycle op de markt als de eerste commerci-
ele fiets met motor. Het was een driewieler die op petroleum liep met een 
watergekoelde 600 cc tweecilinder viertaktmotor. Daarna begon onder 
andere Gottlieb Daimler in Duitsland met het produceren van motorfietsen 
met verbrandingsmotoren. De term motorfiets wordt algemeen wanneer 
Hildebrand & Wolfmüller in 1894 als eerste starten met de serieproductie 
van de Motorrad, wat motorfiets betekent. Bekende fabrikant als Royal 
Enfield, Triumph, Norton, Indian en Harley-Davidson volgden tussen 1901 
en 1910. Veel van de motoren van Harley-Davidson en Triumph werden in 
de Eerste Wereldoorlog ingezet door geallieerde troepen.

De moderne tijd
Hoewel na de Tweede Wereldoorlog de nog steeds populaire Vespa van 
Piaggio op de markt kwam en achtereenvolgens Triumph, BSA en het 
Duitse NSU de grootste motorfietsfabrikanten werden, begon Japanse 
producenten vanaf de jaren ’60 de markt te veroveren. In die periode 
werd de motorfiets ook meer een status- en lifestyleobject. Door de hoge 
kwaliteit van de Japanse motoren, legden veel Europese merken het af 
en gingen failliet. BMW kwam echter in 1970 sterk terug met haar Slash-5 
series. Ook Harley-Davidson kreeg het moeilijk, maar overleefde door een 
combinatie van unieke producten, Amerikaanse wetten en nationalisme. 
Desalniettemin domineren Japanse fabrikanten tot op de dag de wereld-
wijde motorfietsindustrie. Enkele pogingen om een motorfietsen met een 
dieselmotor resulteerden nooit in een succesvol product.

Hoewel motoren dus al langer beschikbaar zijn voor het algemene publiek, 
is in Nederland het pas sinds 1972 verplicht om een helm te dragen op de 
motor voor zowel de chauffeur als de passagier. Bij wet wordt er overigens 
geen verschil gemaakt tussen motorhelmen en brommerhelmen, waardoor 
alle helmen die goedgekeurd zijn volgens de Europese norm 22.05 zowel 
de brommer als de motor gedragen mogen worden. Motorhelmen zijn over 
het algemeen wel beter afgewerkt dan bromfietshelmen. Beschermde 
motorkleding(link is external) is nooit verplicht gesteld, maar speelt wel 
een zeer belangrijke rol in het beschermen van de motorrijder, zowel op 
de motor als bij een val. Zeker nu de motoren van deze tijd aanzienlijk 
sneller kunnen dan de 20 kilometer per uur van de Star high-wheeler!





47

- We bij het schrijven/verzinnen van deze wist u dat al weer 2 tochten
 hebben gehad…

- Er bij de 1e tocht van het jaar weer actie-foto’s zijn gemaakt..

- Deze de ene keer beter zijn als de andere…

- Omdat het niet altijd meevalt voor de fotografe om een geschikte
 plek te vinden…

- En bij het uitkomen van dit boekje het hotelweekend en de 
 vaderdagtocht ook al weer zijn gereden..

- We eindelijk weer een beetje normaler kunnen leven omdat corona
 momenteel even op een laag pitje staat…

- We nu weer te maken kunnen krijgen met een apen pokken virus….

- We inmiddels ook langzaamaan zin krijgen aan de grote vakantie….

- Wij iets geboekt hebben naar Zwitserland…

- Maar de kans groot is dat we gewoon weer lekker met de motor in
 de Eifel en/of aan de Moezel zitten…

- We daar het liefst elk weekend heen willen…

- Ons dat nooit verveelt.

- We hopen dat jullie veel van jullie motor zullen gaan genieten 
 in de vakantie…

- Daarvan dan een leuk verhaal met foto’s willen delen met ons 
 in de pitstop…

- Ik nog veel meer motor gerelateerde dingen voor jullie zoek 
 op het internet…

- Ik nu even niets meer kan verzinnen..

Wist u dat? door René Hoesen
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Verjaardagskalender
Juni:

Luppo Teuben
Deanne Graver
Gea  Schenkel-Schwennen
Henk  Loois
Ilse  Hummel
Rene  Hoesen
Sytze Doornbos
Kees  Bouwman
Willem Hensema

Juli:
 
Tonnie Schenkel
Jurren Boltjes
Arjan  van der Veen
Trijnko Begeman
Jan  Jongenengel
Dethmer Nuus
Jur  Prins
Harold Speelman

Augustus:
 
Pieter Dijkstra
Ben  Brader
Ans       Klei
Trijnie Rosendahl
Hans  Doddema
Theo  Visser
Jaap  Duit
Be  Nieboer
Willie Swarts
Wilma   Mandemaker
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Moppen

Twee kannibalen zitten aan tafel te eten. Zegt de ene kannibaal tegen de 
andere kannibaal:
“Ik heb toch zo’n ontzettende hekel aan mijn schoonmoeder.”
Zegt die andere kannibaal:
“Dan eet je toch alleen je groente op.”

Terwijl ik vanmorgen in mijn auto voor het stoplicht wachtte, kwam er een 
man met een oranje voetbalpetje naar mijn auto toegelopen. Hij klopte op 
mijn raampje en ik draaide hem open.
“Heeft u het al op het nieuws gehoord, meneer? Het Duitse voetbalelftal is 
zojuist gegijzeld en ze vragen 10 miljoen euro losgeld. Als dit bedrag niet 
voor vanavond wordt betaald, worden alle spelers met benzine overgoten 
en in brand gestoken, en kunnen ze dus niet deelnemen aan het WK in 
Zuid-Afrika!”
“Allemachtig,” zei ik, “het moet toch niet gekker worden.”
“Ik ga daarom alle auto’s langs om te collecteren,” zei de man. “Wilt u ook 
wat geven?”
“Ok,” zei ik, “hoeveel geven de meesten?”
Waarop hij antwoordt: “Rond de 5 liter.”

Er waren eens 2 vrouwen die allebei getrouwd waren. Op een avond 
besluiten ze eens zonder de mannen op stap te gaan. Na een gezellige 
avond met flink wat alcohol gaan ze op weg naar huis. Onderweg moeten 
ze allebei heel erg nodig plassen. In de verte zien ze een verlaten kerkhof 
en ze besluiten daar hun behoefte te doen. Als ze klaar zijn komen ze er-
achter dat ze nix hebben om de boel af te vegen. ‘Geeft niks,’ zegt de eer-
ste, doet haar slipje uit en veegt zich af, daarna gooit ze het slipje weg. De 
tweede loopt naar een zerk, pakt daar een lintje af en veegt zich daarmee 
droog. De volgende ochtend bellen de mannen elkaar op. Zegt de ene: 
‘Volgens mij hebben die twee een wilde nacht gehad, gisteren. Die van mij 
had geen slipje meer aan.’ ‘Is dat alles?’, zegt de andere. ‘Die van mij had 
een lintje tussen d’r benen waarop stond: wij zullen je nooit vergeten’.
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“Die tekkel van u heeft me in mijn kuit gebeten! Vindt u dat normaal?” 
roept iemand woedend tegen de bazin van de tekkel.Ze haalt haar schou-
ders op en zegt: “U kunt van zo’n klein beestje toch niet verwachten dat hij 
u in uw neus bijt?”

Drie muizen zitten aan een bar flink tegen elkaar op te scheppen.De 
eerste zegt: “Ik durf een blokje kaas uit de koelkast te pikken!”.De tweede 
zegt: “Ik durf kaas uit de muizenval te halen!”De derde trekt zijn jas aan en 
zegt: “Sorry jongens, ik moet naar huis om de kat te eten te geven!”
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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


