uw woningstoffeerder

Olaf ijzer
Voor kwaliteit en perfectie

Voor al uw vloeren:
Laminaat, p.v.c. marmoleum, tapijt en vinyl.
Raamdecoraties:
Vitrage, vouw- en rolgordijnen, rails, roedes
en horren.
Zonwering:
Voor binnen en buiten.
Ik kom met stalen bij u thuis, zodat u alles rustig kunt uitzoeken
en maak vrijblijvend een offerte!
Markeweg 16 Blijham - tel.: 06 52 07 49 52
Internet: www.olafijzer.nl - Email: olafijzer@gmail.com

Voorwoord
We zitten alweer halverwege ons toerseizoen en hebben alweer een paar
leuke tochten gereden. In augustus is dan ook de volgende en wel op de
28e. Dit is een open tocht en we hopen dan ook veel gastrijders te mogen
begroeten, en ook veel leden natuurlijk, want het gaat om de gezelligheid
met motorvrienden onder elkaar.
Op zaterdag 17 september hebben we een zaterdag middagtocht en
hopen na afloop (mits voldoende deelname) een gezellige BBQ te kunnen organiseren. Maar hierover later meer, de uitnodiging zal tzt in jullie
mailbox komen.
Ik hoop voor een ieder dat er van de vakanties dit jaar zonder problemen
genoten kan worden en het bestuur wenst dan ook iedereen een prettige
en gezonde vakantie toe.
Er zit nog van alles onder onze motorclub kurk, zo is er in juli ook nog een
spontane tocht naar Lauwersoog gereden, wat ontzettend gezellig en lekker was (het visje spartelde heerlijk in mijn buik).
Ik zou zo zeggen tot ziens op een van onze tochten of ander activiteiten
en als er ideeën zijn schroom niet om ze met ons te delen, deze zijn altijd
welkom.
Met een gezellige motorgroet:
Jaap Duit, Voorzitter MCMIOS’93
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Adressen enzo...
(e-mail: voorzitter@mcmios93.nl

Voorzitter
Jaap Duit

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

(e-mail: secretaris@mcmios93.nl

Secretaris
Henk Loois

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

Penningmeester/
Ledenadministratie
Albert Kupers

Bestuurslid
algemeen
Arie de Boer

Bestuurslid
algemeen
Marga Duit

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

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

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

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

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

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

Jaap Duit
René Hoesen
Roelf Hummel

(e-mail: toercommissie@mcmios93.nl)
H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 06-42489683
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 06-14650178
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)
H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 06-18490176
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 06-14650178
Houtstek 7, 9665 EK Oude Pekela, 06 29272340

Marga Duit
René Hoesen
Dineke Marks

Kopij voor nummer 3, 2022 moet
binnen zijn voor 14 november 2022.

Toertochten 2022
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Alle tochten, data en startplaatsen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen ivm
de dan geldende coronaregels.

all in buffet €21,50
inclusief:
frisdrank, bier,
huiswijn en ijs!

Gerben Kroes
Blijham

Mededelingen
Algemeen
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een toertocht
willen meerijden, wordt een vergoeding van € 5,00 gevraagd. Duopassagiers
die geen lid zijn van de club wordt een vergoeding van € 3,00 per toertocht
gevraagd.
Veiligheid
Het bestuur behoudt zich het recht voor om een toertocht wegens slechte
weersomstandigheden af te gelasten.
Neemt u deel aan een door MC Mios´93 georganiseerde tocht houdt dan
rekening met de maximum geldende snelheid en zorg voor de juiste beschermende kleding
Zorg ten allen tijde voor een goed onderhouden motorfiets!
Inschrijven
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient iedereen
zich bij elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de ledentoertocht.
Korting
Op vertoon van je ledenpas krijg je korting bij Motorplaza in Groningen, bij
Arnold’s Motorshop Kolham, Motoport in Leek en Assen. Motoport Assen
geeft geen korting op Dainese kleding.
Digitale ledenservice
Iedereen die zich aanmeldt krijgt van te voren de desbetreffende tocht per
e-mail thuisgestuurd. Er kunnen ook oude toertochten opgevraagd worden.
Verder worden er ook nog andere mailings voor bijvoorbeeld het clubweekend, de ledenvergadering, etc. gestuurd. Aanmeldingen hiervoor kun je sturen
naar info@mcmios93.nl met vermelding van je lidnummer.
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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Hotelweekend Harz
Pinksteren 2022 door diverse deelnemers
De stukjes worden weergegeven in alfabetische volgorde orde om niemand voor te trekken. ;)
Jaap en Marga Duit.
Pinkster clubweekend 3 t/m 6 juni 2022.
Het was weer zover, we hadden ons clubweekend. Dit keer niet in een
hotel maar een pension. Jaap en ik waren hier al twee keer op vakantie
geweest en het was ons goed bevallen. Jaap had het pinksterweekend
van 3 t/m 6 juni voor de club besproken. Helaas was het hele pension
door onze club al vol aangezien er maar 20 personen terecht kunnen, en
er dus voor vier mensen die nog graag mee wilden een BB gereserveerd,
niet zover van het pension. Vrijdagmorgen 3 juni toen we allemaal bij
Pekelahof verzameld waren ging het om negen uur richting pension Der
Tourstop in Lauternthal in de Harz. Na een paar stops voor koffie en eten
en even de benen strekken kwamen we tegen half vijf bij het pension aan.
Voor onze gastheer en gastvrouw Peter en Jacqueline waren er een paar
bekende en veel vreemde gezichten. Even lekker met z’n een biertje of
iets anders en dan tassen uitpakken, douchen en eten. Het was ontzettend heerlijk weer , dus we konden nog behoorlijk lang onder de overkapping vertoeven. Zaterdagmorgen na het ontbijt een prachtige tocht gereden. We gingen in twee groepjes, zoals wij het altijd noemen de snelle en
wat langzamer, hihi. En zaterdagavond was het bbqen en onze gastheer
Peter kan dat als de beste, het was allemaal heerlijk. Zondag weer heerlijk
aan het toeren, want daar komen we ook voor he? Maar dan ineens mis
ik drie van onze motor vrienden. Toch maar even terug om te kijken waar
ze zijn gebleven en ja hoor, een heel eind terug staan ze aan de kant van
de weg. Het bleek dat Tinus zijn vizier van zijn helm was los gegaan en
nog aan één kant was blijven hangen. Maar een man die daar woont, (Tinus heeft hem maar Heinrich genoemd) kwam met een schroevendoosje
en accuboormachine aanzetten en ja hoor Tinus
zijn vizier zat weer vast. En konden we gezamenlijk
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weer verder de tocht uitrijden. Zondagavond zijn we met z’n allen uit eten
geweest bij de Snitzelkoning, nou wie daar niet goed zat is weg gekomen,
had dit aan zichzelf te danken. Terug gekomen bij het pension was het tijd
de tassen weer in te pakken, want morgenvroeg gaan we weer op huis
aan. Nog even met elkaar onder de overkapping een drankje doen en dan
naar bed. Maandagmorgen na het ontbijtbuffet zijn we allen gereed om
op huis aan te gaan. Oh nee, er moest nog even een groepsfoto gemaakt
worden voor op onze aankomende Pitstop, die gemaakt werd door onze
gastvrouw Jacqueline en nog mooi gelukt is ook. Ineens komt Theo tot de
ontdekking dat hij zijn motorsleutel kwijt is. Heb je ook een reservesleutel
bij je vraag ik hem. Ja zegt Theo, in de koffer van de motor. Tja dat is wel
heeel slim Theo, want daar kun je nu dus niet bij. Peter vraagt, zit hij niet
in je handschoenen, Theo even er mee schudden en nee ook niet. Jaap
en ik nog naar zijn kamer gegaan om te zoeken. Onder het matras, achter het bed en er onder, de kasten, maar nee de sleutel is en blijft weg.
Als we weer buiten komen blijkt de sleutel toch weer boven water te zijn
gekomen. Roelf had voor alle zekerheid in de handschoenen gevoeld en
ja hoor hij zat in de duim van de handschoen, dus konden we vertrekken.
We gingen in twee groepen, want sommigen wilden gelijk de snelweg op,
en wij gingen mooi een alternatieve route. Nog even wat eten onderweg
en zo tegen zes uur reden wij onze inrit op.
Wij kijken terug op een mooi, gezellig en fantastisch weekend met geweldig motor weer.
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Uw medisch pedicure
Register podoloog A-B
aanmeting/vervaardiging van podotherapeutische zolen.
Zorgschoenspecialist
aanpassing van confectieschoeisel.

René en Gebina Hoesen
Voor ons was het al weer een paar jaar geleden dat we mee zijn geweest
met het hotelweekend omdat we iedere keer andere verplichtingen hadden. Maar dit jaar konden we er weer bij zijn en we wisten al snel weer
waarom het altijd zo leuk was om mee te gaan want je krijgt een ontzettende saamhorigheid tijdens zo’n weekend. Mooi man, tijdens het koffers
van zolder halen begint het vakantiegevoel al een beetje te kriebelen. Anders rijden we nooit met koffers maar dit geeft de VFR wel een hele mooie
dikke kont! Gelukkig vindt Gebina een topkoffer maar vreselijk lelijk lijken
op de VFR want anders zou ze nog meer jurkjes en frutseltjes meenemen
;). Verder hoef ik natuurlijk niets te vermelden over de tochten want ik ben
niet de eerste in het alfabet dus er is vast al genoeg over geschreven. Persoonlijk vonden we de tocht over de Kyffhäuser geweldig alhoewel het in

het begin voor mij iets te langzaam ging. Daar heb ik dus snel verandering
in gebracht want, nogmaals SORRYYYY, ik heb ze allemaal ingehaald en
daarna danste de VFR heerlijk door de bochten. Aan het einde netjes gewacht en samen de toer volbracht. Bij de barbecue was er wat verwarring
over hoeveel vlees en salade er per persoon was berekend maar iedereen
heeft voldoende gehad. En daardoor was dat een zeer geslaagde avond.
Schnitzelkönig was geweldig maar vreselijk warm en de schnitzels waren
misdadig groot. Er is ook weer een video gemaakt en die is te vinden op
Youtube als je zoekt op HondaVFRvlog.
Veel plezier met kijken!
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Roelf en Herma Hummel
De Harz in de herkansing!!
Een aantal jaren terug waren we ook in de Harz. Het was toen een weekend met zeer veel regen en hebben daardoor van de omgeving niet
zoveel meegekregen. Dit jaar doen we weer een poging om de Harz beter
te leren kennen. Het begint dit keer op vrijdag omdat we in het Pinksterweekend zitten. (scheelt een snipperdag)De keus die we als Toercommissie moeten maken was, binnendoor of snelweg. Een tussenweg is er
eigenlijk niet en de keus valt dus dan ook op binnendoor. Na een lange
dag met veel dorpjes en rotondes komen we zonder problemen bij het
hotel aan. Het eerste welkomstdrankje wordt ons door Mios aangeboden
en gaat er goed in! Nadat de kamers ingedeeld zijn, we ons opgefrist hebben, schuiven we bij de warme maaltijd. Op de eerste toerdag splitsen we
ons zoals gewoonlijk op in 2 groepen en hebben we een leuke dag. Op
de momenten dat het leuk is voor ons (lees haarspeldbochten) zitten er
helaas langzaam rijdende auto’s voor ons. Op de tweede dag doen we de
iets kortere tocht en bied Wim spontaan aan om ook eens een deel als koprijder te fungeren. Dit wordt door mijn in dank aanvaard. Wellicht dat Wim
zijn ervaringen aan het papier toevertrouwd. Kort samengevat “Het is toch
lastiger dan gedacht” Dan is de laatste dag alweer aangebroken en maakt
iedereen zich klaar voor vertrek, inpakken dus! Theo pakt alles zo goed in
dat hij zelfs zijn sleutels niet weer kan vinden en begint de speurtocht! Na
lang zoeken en voorbereidingen om de topkoffer open te boren worden
ze uiteindelijk in de handschoenen teruggevonden en kan de terugreis na
een spannend half uur vertraging beginnen.
Samen gevat: De Harz is leuk, maar wel op bepaalde plekken.
Een motorgroet Roelf
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Sipke en Geertje Roukema.
Pinksterweekend 2022 met een groep MIOS’ers doorgebracht in de Harz.
Als veegwagen/pechauto vertrokken wij met van alles en nog wat aan
boord: bagage, gereedschap, benzine, olie, verbanddoos en zo meer om
bij nood eventueel te kunnen helpen, als laatste vanaf de Pekelahof in
Oude Pekela, de ontmoetingsplek voor vertrek. Een babbeltje met iedereen, vertrek van de motoren gefilmd en hup, achter de meute bestaande
uit 16 motoren en 22 personen aan. Onderweg een paar keer stiekem
binnendoor de groep ingehaald om ze te kunnen fotograferen en filmen.
Een mooie heenreis zonder problemen met leuke stops, alleen langs de
route moeilijk een geschikte pauzeplek met sanitair te vinden, gelukkig wel
bosjes…..
In pension Der Tourstop, een goed onderkomen in Langelsheim(stadsdeel
Lautenthal) werden we vriendelijk ontvangen door gastpaar Peter en
Jacqueline Bijland waarna we naar onze kamers werden gebracht door
Jacqueline.
Op zaterdag een mooie toertocht door de omgeving gereden, waarbij de
Kyffhäuser met zijn 34 bochten natuurlijk niet mocht ontbreken. Wij zaten
met de hele groep en vele anderen in Kelbra, voor de klim, bij Biker-oase
café 36 op het terras, een trekpleister waar we een mooi zicht hadden op
de motoren die zich hadden uitgeleefd op de Kyffhäuser en met een ware
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racesnelheid naar beneden kwamen of aan het gas gingen hangen om te
klimmen. Tjonge, jonge, wat werd daar door sommige (vreemde) motorrijders erg hard gereden! Echte waaghalzen, zou je ze kunnen noemen.
Gelukkig ging het voor onze ogen allemaal goed… Na het “bedwingen”
van de Kyffhäuser vervolgde ons gezelschap de route en bezochten wij
nog even bovenaan het Kyffhäuser monument(denkmal). Tijdens deze
tocht kwamen we in het Nationalpark Harz langs vele hectares dood bos,
een triest aanblik.

Doordat wij de groep motoren met de auto niet bij konden houden reden
wij beide tourdagen deels onze “eigen” route, zo ook op zondag, eerste
Pinksterdag. Op aanraden van gastheer Peter naar Der Wintbeutelkönig
in Altenau gereden en daar heerlijk op het terrras aan het water gezeten
waar Gert en wij smulden van een overheerlijke windbeutel(slagroomsoes)
bij de koffie. De wintbeutels waren in verschillende formaten verkrijgbaar,
van normale grootte tot heel groot en dan op een etensbord geserveerd.
Een prachtige plek om eens neer te strijken maar niet echt geschikt voor
een grote groep. De uitbater ontving de gasten aan het begin van het
terras en liet ze pas toe nadat er één of meerdere tafels vrij waren. Met
een grote groep kon het dus lastig worden allemaal tegelijk een plekje op
het terras te krijgen. Na de Wintbeutelkönig weer een stuk route gevolgd
waarbij we in Herzberg konden genieten van een feestelijke optocht vanwege een Schützenfest. Verderop kwamen we opeens een deel van ons
gezelschap tegen, altijd weer leuk.
Zondagavond met ons allen een lekkere maaltijd gehaald bij de Schnitzelkönig, op loopafstand van het pension, met de
benenwagen dus goed te doen. De heenweg eetlust
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Reiki praktijk Balans
Lichaam en geest in balans

Henk Loois

Reiki Master

Kruirad 41 - 9697 ME Blijham
tel.:0597 561983 - mob.: 06 40321265 - mail: henkloois@hotmail.com

bevorderend en de terugweg een beetje hulp voor de vertering waardoor
uitbuiken niet meer zo nodig voelde.
Gedurende het weekend was er bij het pension een paar keer een dorstige motor die door Sipke even bijgetankt werd. Verder eigenlijk geen
problemen gehad behalve op de maandag(tweede Pinksterdag) voor
vertrek leek Theo’s motorsleutel spoorloos. Met man en macht gezocht,
kamer binnenstebuiten gekeerd, bed op de kop en zo maar geen sleutel…
Het slot van één van de motorkoffers van Theo zou bijna opengeboord
moeten worden voor de reservesleutel toen de zoekgeraakte sleutel weer
tevoorschijn kwam, was (waarschijnlijk in de haast van het inpakken) even
snel in een handschoen die voor op de motor lag gestopt. Op zich niet
zo’n vreemde plek maar als je later denkt dat ie
daar niet is….
Theo blij en de boormachine kwam er gelukkig niet aan te pas.
De terugreis verliep niet voor iedereen gelijk. Er werd in twee groepen teruggereden, wij reden vanwege file op de snelweg maar een stukje om en
een aantal kwamen op het laatst helaas toch nog met een nat pak thuis.
Wij kijken terug op een mooi gezellig Pinksterweekend, met dank aan
iedereen die mee was.

Geert Veenstra
Eindelijk weer een hotelweekend van Mios 93 na alle corona perikelen.
We gingen naar de Harz in Pension Der Tourstop in Langelsheim. Vrijdag
3 juni vertrokken vanaf Pekelahof.
Na een mooie trip tegen de avond aangekomen in het pension.
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PAPIERBAAN 1B - WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL

TRANSPORTBAAN 28 - WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

Na een verfrissende douch konden we aan het diner. Zaterdag en zondag
mooie tochten gereden uitgezet door onze toercommissie.
(Bedankt mannen voor jullie werk hiervoor.)
Zondagavond gegeten bij Harzer Schnitzel Koning wat er goed inviel.
Maandag 2e pinksterdag de terugreis weer aanvaard.
Bij deze bedankt voor de hele groep voor de gezelligheid en plezier.

“Noot van de redactie”:
jullie weten allemaal dat het soms moeilijk is om de pitstop weer vol te krijgen, dus de redactie vindt het meer dan jammer dat niet alle deelnemers
even de moeite hebben genomen om een stukje in te
leveren over jullie ervaringen met het hotelweekend”.
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Vaderdagmiddagtocht

door Sander de Witte

Ik was eerder dit jaar al door René uitgenodigd om een keer mee te rijden,
door omstandigheden kwam het er vaak niet van, maar op Vaderdag had
ik niks op de kalender dus leek het me mooi om mee te gaan. Na een
geweldige mooie week voorspelde ze uitgerekend voor die dag regen en
op de ochtend zelf was het ook grijs grauw en hing het tegen het regenen
aan. Maar dat mag de pret niet drukken dus motor uit de schuur, aftanken,
de laatste poetslap over de tank en klaarmaken voor de rit. Rond 12.30
hoorde ik de VFR van René en Gebina al dus snel een laatste kus naar
vrouwlief en hup de motor aan, aan het einde van de straat Jonathan
oppikken en met z’n vieren richting Anytyme Blijham waar de koffie al
klaar stond bij aankomst. Ik had nog niet eens drie slokken van m’n koffie gehad of er werd mij al gevraagd of ik een stukje wou schrijven voor
de MC Mios’93, “ Eehhh...jaaa dat kan ik wel doen” (blijkbaar wordt dat
vaker gevraagd aan “nieuwe gezichten” en nu was ik de klos hahaha).
Ik zal mijzelf dus ook even voorstellen aan jullie: Ik ben Sander de Witte,
33 jaar, woonachtig in Oude Pekela en de buurman van René en Gebina
Hoesen. Rij sinds 13 jaar motor waarvan de laatste 3 jaar afwisselend op
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Al meer dan 70 jaar staan wij voor u klaar!

een Honda Nighthawk 750 en een Suzuki GSX 400E beide uit 1984. Door
mijn werk als chauffeur en wisselende diensten blijft de motor helaas veel
staan maar toch blijft het elke keer weer genieten als de sleutel om gaat
dus zo’n Vaderdagtocht is een mooie gelegenheid om weer even te rijden.
Afijn terug naar het verhaal; Na wat heen en weer gepraat en de laatste
slok koffie besloot René dat het wel tijd was om te gaan dus helm op, motor voorgloeien en gaan met die banaan. Met z’n vijven; René en Gebina
voorop als navigator, ik zeg de gek, vervolgens Jonathan en als hekkensluiter Pieter binnendoor richting Veendam. Ik had zelf geen routebeschrijving gekregen dus het was voor mij een grote verrassing hoe, wat en waar
langs. Met een mooi cruise tempo waren we ook zo in Annen, de wolken
trokken al meer weg en zelfs het zonnetje kwam tevoorschijn waardoor
de rit alleen maar mooier werd. Vraag me niet waar we onderweg allemaal langs zijn gekomen maar er was genoeg te zien en ook veel volk op
de been. Zo onder andere mountainbikers die ook een parcours hadden
uitgezet, een paar kleine braderieën her en der en een mooie omgeving
dus de kilometers vlogen weg. In de buurt van Leek besloten we nog een
paar keer te stoppen voor een kop koffie en een eventuele sanitaire stop
maar helaas waren die gelegenheden gesloten dus snel weer verder met
de route richting omgeving Groningen. Hulde aan René en Gebina voor
het uitstippelen van de tocht, ik heb op paden gereden en ben op plekken
geweest waar ik als “solo rijder” normaal nooit zou komen dus heb me onderweg de ogen uit gekeken en best vermaakt. Rond 16.30 draaiden we
bij Kolham een klein stukje de A7 op om vervolgens bij Meeden afscheid
te nemen van Pieter, vanuit daar nog een klein stukje terug naar Oude
Pekela. Tegen 17 uur en met een lege tank stond de motor weer op de
standaard of te wel een geslaagde rit!
Ik wil MC Mios’93, René en Gebina bedanken voor de mooie middag/
route en misschien tot de volgende keer!
Groet, Sander de Witte
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Quickshifters?
Quickshifters: flauwekul of nuttig?
De Harley-Davidson Pan American heeft een quickshifter. Dat is nodig,
want de concurrenten hebben het ook. Maar is het behalve de marketingtechnische wenselijkheid ook technisch noodzakelijk? Wat doet zo’n ding
en wat heb je eraan?
De motorwereld doet me soms denken aan Obelix & Co, het stripboek van
Asterix en Obelix waarin de romeinen het dorp proberen te verzwakken
door de invloed van geld en hebzucht. De oplossing: een marketingcampagne voor menhirs. Niemand weet wat je er mee moet maar… de buren
hebben er een (en ze zijn er heel tevreden over), dus moet ik er ook een.
Onze motoren moeten bluetooth, zodat we thuis op de app kunnen kijken
of we een leuke rit hebben gehad en we moeten allemaal een quickshifter.
Quartararo heeft er een en die wint, dus het is fantastisch. En dus wordt
elke boodschappenfiets nu met zo’n snelschakelsysteem uitgerust. Dan is
de vraag, wat doet het, hoe werkt het en is het wel nodig?
Versnellingsbak
Elke motor heeft een versnellingsbak. Daarin zitten verschillende tandwieloverbrengingen. Dat is nodig, want je kunt het niet met één overbrenging
af. Zou je een overbrenging hebben, waarbij de motor zijn optimale topsnelheid heeft, dan draait de motor bij het wegrijden te weinig toeren en
kom je niet van de plek. Kies je een overbrenging waarbij je goed van de
plek komt, dan draait de motor uit zijn toerenbereik voordat je de topsnelheid hebt bereikt. Je hebt dus meerdere overbrengingen nodig. Hoe meer
hoe beter, want hoe meer versnellingen je hebt, hoe beter je de krachtbron in het toerental kunt houden waarin hij het meeste vermogen levert.
En dan accelereer je het snelste. In de jaren 70 waren 5 versnellingen
normaal, tegenwoordig hebben wegmotoren en doorgaans zes.
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Schakelen
De bedoeling van een versnellingsbak is dat je steeds een andere versnelling of “overbrenging” kunt kiezen. Elke versnelling heeft wee tandwielen, een op de ingaande as en een tandwiel op de uitgaande as. Nu lijkt
het logisch dat de tandwielen van de verschillende versnellingen elkaar
niet raken als ze niet worden gebruikt, maar dat je ze in elkaar schuift als
je een versnelling inschakelt. Maar dat kan niet. Doordat de tanden van
de tandwielen heel precies in elkaar passen zou je ze, als ze met verschillende snelheid draaien, heel moeilijk in elkaar krijgen. Ook zou de materiaalspanning in de tandpunten tijdens het inschakelen gigantisch worden,
met een enorm hoge slijtage tot gevolg. Daarom is er een ander schakelmechanisme bedacht, waarbij de tandwielen van elke versnelling altijd
met elkaar in aangrijping zijn. Bij dit “constant mesh”- systeem kunnen een
aantal tandwielen vrij draaien op hun as, de andere zitten op spiebanen.
Door die spiebanen kunnen ze schuiven, terwijl ze toch aandrijfkracht kunnen overbrengen.
Klauwen
Omdat er van elke versnelling één tandwiel los op de as zit, kunnen de
tandwielen van elke versnelling altijd met elkaar in aangrijping zijn, zonder
dat dit problemen oplevert. Bij het inschakelen van een versnelling wordt
het vrij draaiende tandwiel van die versnelling vastgezet op zijn as, zodat
alleen die versnelling kracht kan overbrengen. Dat vastzetten gebeurt
door een van de tandwielen, die op spiebanen glijdt. Die schuift over de as
tegen het tandwiel aan, dat je wilt gebruiken. Op de zijkanten van die twee
tandwielen zitten uitsparingen en nokken – de zogenaamde klauwen – die
al draaiend in elkaar haken. Zo nemen ze elkaar mee. Bij het systeem met
zijdelingse nokken kun je de nokken met vrij veel speling in elkaar haken,
zodat ze gemakkelijk aangrijpen. Ook kun je de nokken lekker dik maken,
waardoor ze stevig zijn.
Schakelpatroon
Doorgaans zitten er twee schuivende tandwielen op de uitgaande as en
een op de ingaande as. Die moeten in een vaste
volgorde worden bediend. Het is daarbij heel belangrijk dat
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er nooit twee versnellingen tegelijk in aangrijping komen, want dan zou de
bak vastslaan. Daarom worden de tandwielen volgens een vast “spoorboekje” bediend. Letterlijk. Elk schuivend tandwiel heeft een sleuf, waarin
een soort vork valt. Deze schakelvork kan over een geleidingsasje schuiven. De vork heeft aan het andere uiteinde een nokje, dat in een sleuf van
een ronde wals valt. Tijdens het schakelen wordt de wals verdraaid. Als
het tandwiel moet verschuiven, vertoont de sleuf een bocht, waarmee hij
de nok en daarmee de hele schakelvork zijdelings verschuift. De vorm van
de sleuven zorgt ervoor dat de versnellingen op het juiste moment worden
ingeschakeld en losgekoppeld, zodat er altijd maar één versnelling wordt
ingeschakeld, precies in de juiste volgorde.
Kracht
Wanneer je gas geeft of op de motor afremt, worden de klauwen van de
tandwielen met kracht op de wanden van de uitsparingen van de tandwielen geduwd, hetzelfde gebeurt met de oppervlakken van de tandwielen
en de spiebanen. Daardoor is de wrijvingskracht groot wanneer je zou
proberen op zo’n moment over te schakelen. Lukt het toch, dan is het
volgend probleem dat de nokken van de ingeschakelde versnelling “er niet
in willen”, met veel gekraak en slijtage tot gevolg. Daarom moet de krachtwerking tussen de tandwielen worden opgeheven als je schakelt. Dat
doe je met de koppeling en/of het gas. Met de koppeling verbreekt je de
verbinding tussen de krukas en de transmissie, waardoor er geen krachten op de tandwielen en de nokken staan en er dus licht en gemakkelijk
geschakeld kan worden. Bij het opschakelen laat het gas daarbij los om te
voorkomen dat de motor in toeren omhoogschiet en om te zorgen dat het
toerental van de motor weer past bij de snelheid van de ingaande as, die
door de hogere versnelling langzamer is gaan draaien. Bij het terugschakelen moet je ofwel heel voorzichtig de koppeling laten opkomen, omdat
de ingaande as juist veel harder draait dan de motor en je de motorfiets
dan te hard zou afremmen. Je kunt ook een dotje tussengas geven om dat
op te vangen.
Gasstromen
De hele procedure van synchroon gas loslaten, ontkoppelen, overschakelen, koppelen en gas geven kost zomaar een paar tienden van een

seconden, als je het snel doet. Gemiddeld schijnt het 600 milliseconden te
duren, oftewel 0,6 sec. Coureurs probeerden daarom vaak te schakelen
zonder te ontkoppelen, gewoon de poot tegen het pedaal, even het gas
dicht “blippen” en op het moment dat de aandrijfkracht wegvalt, valt de
bak dan in de volgende versnelling. Als het allemaal goed gaat. Maar dan
blijft er een tweede probleem spelen. Als je vol gas rijdt, heb je een flinke,
bijna constante luchtstroom door je inlaatkanaal naar de inlaatklep. Doe
je het gas dicht, dan wordt die luchtstroom geblokkeerd en komt de hele
luchtmassa in de inlaatkelk tot stilstand. Doe je even later het gas weer
open, dan moet de gasstroom weer op gang komen. Dat probleem is met
de huidige injectiesystemen iets kleiner dan met de constant-vacuümcarburateurs van vroeger, waarbij er ook nog een zuiger met gasnaald
omhoog moest worden getrokken, voordat de luchtstroom en de benzinetoevoer weer “gematcht” waren.
Quickshifters
Tienden van seconden, dat is in de racerij soms het verschil tussen winst
en verlies. Kun je per schakelbeurt honderdsten of zelfs tienden van
seconden winnen, dan win je tienden per seconden per rondje. Sneller
schakelen loont dus. En dus vond men in de racerij een andere manier uit
om de kracht op de tandwielen kort te onderbreken. De duw/trekstang, die
van het schakelpedaaltje naar het schakelasje loopt, wordt uitgevoerd als
een cilindertje met een veerbelast zuigertje, met daarin een klein schakelaartje. Zodra je schakelt, wordt de microswitch ingedrukt en krijgt de
motormanagementcomputer een spanningspulsje. Dat signaal is voor de
computer het teken om de ontsteking en/of de injectie even kort – ongeveer 15 ms – te onderbreken, waardoor de aandrijfkracht wegvalt en je de
motor zonder te ontkoppelen snel in de volgende versnelling kunt tikken,
terwijl je het gas vol openhoudt. Daardoor wordt de schakeltijd beperkt tot
minder dan 50 milliseconden.
Heen en weer
Tegenwoordig zijn er ook quickshifters die niet alleen bij het opschakelen,
maar ook bij het terugschakelen hun diensten verrichten. Dat is een stukje
gecompliceerder, want daarbij moet het motormanagement
een beetje tussengas geven om de afremmende kracht op
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de tandwielen op te heffen en de ingaande as snel naar het toerental te
brengen waarbij de tandwielen van de volgende versnelling een gelijke
snelheid hebben, zodat er een soepele overgang plaatsvindt. Zoiets krijg
je natuurlijk alleen voor elkaar met ride-by-wire, waar het motormanagement de
gaskleppen bedient en ze die even een flipje open
kunnen geven. Als ze goed werken, heeft dat grote voordelen. Niet in
tijdwinst, want tijdens het afremmen maakt het niet zoveel uit hoelang
een schakelmanoeuvre duurt. De winst zit hem in de afstemming van de
toerentallen en het soepel tot stand komen van de nieuwe overbrenging
tussen motor en achterwiel. Dat zorgt ervoor dat de motorfiets strak en
stabiel op de bocht afkomt, zonder dat het achterwiel gaat stuiteren. Dat
gebeurt namelijk vaak als je bij het schakelen te abrupt de koppeling laat
komen.
Zinvol?
Quickshifters zijn uitgevonden voor de racerij. Je kunt er tienden van
seconden per rondje mee besparen. Tegenwoordig vind je ze ook op
gewone motorfietsen. Omdat we op Quartararo willen lijken. Omdat de
buurman er een heeft. En omdat het kan, niet omdat het per definitie nuttig is. Vaak werken quickshifters alleen goed bij volgas opschakelen of
bij het terugschakelen op hoge toerentallen. Het gaat ook vaak mis als je
het gas dichtdoet en opschakelt, omdat je je cruise-snelheid hebt bereikt.
De motormanagementcomputer snapt dan niet helemaal wat je wilt, gas
dicht is immers afremmen en terugschakelen? Vaak onderbreekt hij de
ontsteking dan niet en dan kun je niet opschakelen. Ook als je zelf met
koppeling schakelt wil de quickshifter nog wel eens conflicterend gedrag
vertonen, waardoor het optrekken schokkerig gaat. Algoritmes worden
beter, maar in feite blijft het een oplossing voor een probleem dat de rustige toerrijder zeker niet had. Bij een sportieve rijstijl kan het – vooral in de
bergen – echter wel degelijk nut hebben, voornamelijk omdat je motor bij
het terugschakelen tijdens fel remmen voor een scherpe bocht beter in het
gelid blijft. Ook bij offroad rijden is het zinvol, omdat je in ruw terrein soms
het stuur gewoon niet los kunt laten maar toch moet schakelen. Voor een
allroad als de Harley-Davidson Pan American kan het dus nuttig zijn. Dat
hangt van je gebruiksdoel en rijstijl af.
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Schilderen met kwaliteit!
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Kloosterlaan 45B - 9677 PP Heiligerlee - 06 – 27 55 00 93
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Motorvakantie Oostenrijk
door René en Gebina Hoesen
2022
Het was al weer een tijdje geleden dat we met de motor in Oostenrijk
waren dus werd het wel weer eens tijd. De vorige keren gingen we met de
motor maar sinds een aantal jaren hebben we een karretje achter de auto
waar de VFR perfect opstaat. Het stond nog niet helemaal vast dat we
naar Oostenrijk gingen want het Zwarte Woud is ook heerlijk om te rijden
en ook iets ontspannender als in de hoge bergen van Oostenrijk. Maar
op het laatst toch maar besloten om naar Oostenrijk te gaan. Alle coronaregels waren hier weg dus konden we onbekommerd op reis.
Zaterdag 30 juli
We gaan altijd vroeg op pad als we op vakantie gaan om zo lang mogelijk
van de vakantie te kunnen genieten en dat betekent dat deze morgen de
wekker gaat om 4:00 en om 4:55 zitten we in de auto nadat ik de aanhanger erachter gepikt heb. De reis gaat voorspoedig omdat er op zaterdag
minder vrachtvervoer onderweg is en al tegen 14:00 uur zijn we dicht bij
het hotel voor 1 overnachting in het Zwarte Woud. We zijn nog zo vroeg
dat we besluiten om nog met de auto een stuk van de Schwarzwalder
Hochstrasse te rijden om te genieten van de mooie vergezichten. Zwarte
Woud is super om te rijden omdat de wegen mooi slingeren over hoogtes
en laagtes met mooie brede overzichtelijke wegen. Tegen 16:00 checken
we in bij Flair Hotel Sonnenhof in Schönmünzach; motorkarretje staat met
de kont in de bossen omdat er geen lange parkeerplaatsen zijn, maar eigenlijk is dit een hele goed oplossing omdat alles mooi veilig staat zo. Na
het eten verkennen we nog even te voet de omgeving. We merken nu wel
dat we vroeg zijn opgestaan want de luikjes van onze ogen vallen al vroeg
dicht. Kan ook zijn dat dat grote glas Weizenbier daar schuld aan was.
Zondag 31 juli
We zitten om 8:00 aan het ontbijt buiten op het terras van het hotel en om
even voor 9:00 zijn we al weer op weg naar ons hotel in Oostenrijk waar
we 5 nachten verblijven. Ook nu gaat de reis weer voorspoedig en rijden
we langs de mooie boorden van de Bodensee; altijd een mooie omgeving
maar te druk om mooi te kunnen motorrijden hier, dus snel weer verder.
En net voorbij de Bodensee beginnen de indrukwekkende Alpen zodat het
vakantiegevoel nu extra los komt. We komen aan bij 4-sterren hotel Basur
in Flirsch dat aan de andere kant van de berg ligt waar we al 3 x eerder
waren in het stadje See bij motorhotel Apart Vivaldi van Jan en Regina.
We hebben een classic kamer geboekt en mogen uit
2 kamers kiezen en we kiezen er eentje met een balkon.
Achteraf had ik nog even verder moeten vragen want deze kamer ligt zo’n
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beetje in de klokkentoren van het dorp. En dat is niet zo erg als deze klok
niet elke morgen om 6 uur zou beginnen met een heel concert om de hele
omgeving wakker te krijgen. En vanaf 6 uur gaat er dus ook elk kwartier
een klok zodat uitslapen er niet bij is deze dagen. ’s Avonds in het hotel
eten en salade van het buffet is zo veel dat je eigenlijk geen hoofdgerecht
meer nodig bent. Na het eten toch wel weer moe door de reis dus nog
even tv kijken op de kamer en slapen.
Maandag 1 augustus
Vandaag onze trouwdag en hoe kun je die mooier vieren als door samen
op de motor door de bergen te jassen. We willen deze dag rustig beginnen om even weer aan het rijden in de bergen te wennen. Ik heb de
DB-killer in de uitlaat want ze zijn hier iets strenger als bij ons. Maar die
gaat er dus al na een paar km uit want zo stil als dit is geen motorrijden
voor mij. Moet wel een beetje geluid in zitten toch; anders neem ik wel
een elektrische motor. Dus vandaag staan de Kühtai en de Timmelsjoch
op het programma. Kühtai is niet zo hoog maar je rijdt er tussen de loslopende koeien en dat zorgt soms voor leuke ontmoetingen tussen mens en
dier. De Timmelsjoch op vergt toch al wat meer stuurmanskunst omdat nu
de eerste haarspeldbochten opduiken. Hier komen we langs het hoogst
gelegen motormuseum van de wereld; is weer mooi opgebouwd want is 2
jaar geleden bijna helemaal afgebrand. We gaan niet het museum in want
ik heb meer met nieuwe motoren als met de ouden. Maar het is inmiddels
wel lunch tijd en we nemen beide een kom goedgevulde soep waar we de
hele middag op kunnen teren. En zoals altijd in de vakantie zijn ze overal
met de weg bezig en op een gegeven moment moeten we een heel stuk
terug en heeft de navigatie het moeilijk om een passende weg te vinden.
Gelukkig heb ik de track ook aanstaan en kan ik ongeveer zien waar we
heen moeten. Al met al een lange tocht van 320 km die begon ’s morgens
om 8:45 en we waren weer in het hotel om 18:15. En bij het eten merken
we weer dat het een lange warme dag op de motor was want we hebben
zelfs geen puf voor onze gebruikelijke wandeling na het eten. Douchen,
chillen op het balkon, tv en slapen.
Dinsdag 2 augustus
Vandaag staat de indrukwekkende Stelvio op het programma;
door TopGear ooit uitgeroepen tot de mooiste stuurweg
van Europa en we zijn hier nu voor de 4e keer en dat
kunnen we nog steeds beamen. We willen eigenlijk de Umbrail kant
omhoog omdat daar de haarspeldbochten iets minder gemeen zijn en de
Prad kant weer naar beneden. Maar we zijn nog maar net bij het hotel
weg en er is een tunnel afgesloten zodat we een heel eind om moeten
rijden. Hierdoor valt de route compleet in het water zodat we
naar een boel “sla hier rechts en sla
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hier links en ga terug” ik besluit om niet de route te
volgen maar we rijden de track van de route andersom. Dus dat betekend
Prad kant van de Stelvio omhoog met 48 knijpende haarspeldbochten omhoog en dat is niets voor watjes. Halverwege moeten we nog even wachten voor een grote personenbus die de bocht niet in 1 keer kan nemen
maar zonder verdere problemen komen we boven aan waar het al gezellig
druk is. Hier kopen we 2 T-shirts als bewijs dat we hier geweest zijn. Nog
even elk een cappuccino bij de Tibet Hütte die nog even hoger ligt. En we
gaan dus de Umbrail kant naar beneden zodat het gas er even lekker op
kan. De route gaat richting het meer van Livigno waar het waterpeil historisch laag staat. Ook dit is weer een route van 310 km dus ook nu weer
moe na het eten.
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Woensdag 3 augustus
Vandaag een iets kortere route over de Arlbergpas, passo di Gavia en
Furkajoch en natuurlijk de indrukwekkende Silvretta pas. Hier is een mooi
stuwmeer waar we een ijsje eten en iets drinken omdat het weer een
warme dag is; onderweg zien we 35 graden op de thermometer staan.
Onderweg verneem ik zo ineens dat mijn gopro weg is van de helm; ah
neeeee, gelukkig hangt hij nog aan de draad van de externe microfoon
want anders was het een hele dure vakantie geworden. En dat wordt het
toch wel want in Oostenrijk heeft volgens mij ieder dorp minstens 2 flitspalen en ik heb er zeker wel 1 of 2 gemist omdat Flitsmeister in Oostenrijk
geen flitspalen meldt.

Donderdag 4 augustus
Vandaag niet op de motor maar we gaan met de auto de Kaunertaller
gletscherstrasse op en lopen zelfs door een stuk gletscher waar we nat
worden van het gedrup van het smeltende plafond. Hier kun je heerlijk in
de zon zitten maar je verbrandt in enkele minuten, dus uitkijken. Net na de
middag komen we in het belastingvrije dorp Samnaun waar we goedkoop
tanken en verder nog wat snuisterijtjes meenemen.
Douanebeambte vraagt of we iets meenemen maar
je moet ze niet te wijs maken. Dus dat zijn dus 2 lekkere luchtjes die we
“aangeven”. We zijn op tijd terug in het hotel nadat we nog even kleine
boodschapjes hebben gedaan voor de terugreis de volgende dag. ’s
Avonds in het dorp is er een vrij toegankelijke Tiroler avond en dat hoort er
echt een beetje bij als je hier op vakantie bent.
Vrijdag 5 augustus
Ontbijten kan al vanaf 7 uur maar we zitten al om 6:45 te
bikselen zodat we tegen 7:30 de laatste dingen in de auto
leggen. Is nog wel even spannend want hier hadden we een carport voor
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auto, karretje en motor die zo steil naar beneden liep dat ik nog even heb
gedacht of we niet beter een trekker voor de auto kunnen binden. Maar de
power van de Civic is meer dan genoeg om alles boven te krijgen. We willen in 1 dag terugrijden als alles meezit tenminste. Want in deze periode
zijn er veel weg-opbrekingen en de daarbij horende file’s. Maar de 926
km’s vliegen onder de wielen door en na 1x tanken zijn we tegen 18:30
weer thuis. Eerst knuffelen met de hond en poes en weer lekker douchen
en slapen in eigen bed.
Al met al een zeer geslaagde vakantie in hotel Basur in Flirsch

Wist u dat?

door René Hoesen

-

het jaar er al weer voor meer als de helft op zit…

-

we al mooie tochten gehad hebben..

-

we nog een paar mooie tochten voor de boeg hebben…

-

we het motorweekend naar de Harz ook al gehad hebben…

-

een paar van de deelnemers wel gereageerd hebben op onze
oproep om een klein stukje te schrijven over dit weekend..

-

een aantal van hun niet de moeite wilde nemen om een stukje
te schrijven…

-

de redactie daar een beetje verdrietig om is…

-

de stukjes van de wel schrijvende deelnemers verzameld zijn
in deze pitstop…

-

de redactie graag nog jullie motorvakantie-verhalen willen
ontvangen..

-

we ook wel graag foto’s willen ontvangen waarop jullie staan
met jullie motorbelevenissen…

-

we hopelijk de rest van het jaar ook gevrijwaard blijven van de
corona-perikelen…

-

wij nog een keer een VFR hebben gekocht…

-

deze van 2020 is..

-

de VFR niet meer als nieuw in Europa wordt verkocht….
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Verjaardagskalender
September:
Be		
Edwin
Ingrid
Roelf
Roelf
Berend
Gelina
Albert
C.J.		

Glazenborg
Wiebrands
Jongenengel
Bruins
Hummel
Kupers
Grofsmid
Schrik
Knops

Oktober:
Harry
Marga
Arnald
Henk
Gert
Rudolf
Dineke
Reinder
Harold

Schuurman
Duit-Luining
Rosendahl
van Achteren
Lesterhuis
Meijer
Marks
Potze
Boltjes

Namens het bestuur
van harte GEFELICIFLAPSTAART
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Moppen
Een man komt na een avondje stappen om 3 uur ‘s nachts thuis. Zijn
vrouw staat hem boos op te wachten en roept:
“Weet je wel hoe laat het is?!”
“Ja hoor,” zegt de man, “1 uur.”
De vrouw wordt nog kwader en vraagt hoe hij daar nu weer bij komt. De
man legt het uit:
“Ik heb net de kerkklok 1 uur horen slaan, en ik heb het 3 keer gehoord,
dus ik ben er zeker van dat ik gelijk heb.”
Een Russische, een Amerikaanse en een Nederlandse geleerde ontmoeten elkaar tijdens de lunch bij een congres. De Rus: “Wij zijn zo knap;
we hebben een dode soldaat uit Afghanistan weer opgelapt en die is nu
wereldkampioen kogelstoten.” De Amerikaan: “Dat is prachtig, maar wij
kunnen er ook wat van; wij hebben een rubberpop met elektronica vol
gestopt en die is nu president van Amerika.!” De Hollander: “Zo ver zijn wij
nog niet; we hebben weliswaar een keer een lul op straat gevonden, er
twee oren aangenaaid en die bondscoach van het
Nederlands voetbalelftal gemaakt......maar hij verliest steeds!”
Rene Hoesen: Jantje loopt met zijn moeder in de dierentuin, als ze bij de
apen komen zegt Jantje: “Kijk mam, deze aap lijkt precies op tante Fien!”
Moeder: “Foei Jantje, dat mag je niet zeggen!”
Jantje: “Ach mam, die aap zit zover weg, die verstond het heus niet........”
Een schoonmoeder zei tegen haar schoondochter na de geboorte van hun
eerste kindje:
“Ik wil niet onbeleefd zijn maar dit kind gelijkt in niets op mijn zoon.”
De schoondochter trok haar rok omhoog, duwde haar slip naar beneden
en zei:
“Ik wil niet onbeleefd zijn maar dit is een pruim en geen kopieermachine.”

55

Lid worden?
MI

OS

’9

3
Blijham

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

57

: …………………………………….Handtekening:……………………………….

Neem gerust
contact op
59
06 53 77 10 29 - info@rijschooleddygraver.nl

. 24/7 bereikbaar
. Landelijke dekking
. Nationaal en Internationaal
. Palletdistributie
. ADR transport
. Scherpe tarieven
. NIWO , ADR en GDP gecertificeerd

