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Volgende Uitlaatklep

De volgende editie verschijnt eind 
maart. 
De deadline voor het inleveren 
van materiaal is 7 maart.
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Van de Redactie 
Hier ligt alweer de laatste uitgave van ‘De Uit-
laatklep’ 2009 op je deurmat. De redactie heeft 
er voor gezorgd dat ook dit nummer weer 
goed gevuld is met nieuwtjes en verslagen 
van MTC de Hondsrug en andere verhalen 
en weetjes. Dankzij de sponsors en Henk en 
Trix met hun ervaringen, heeft het clubblad 
een ware metamorfose ondergaan in het jaar 
2009. 
Over deze verandering waren de leden zeer 
positief. We hopen dus dat de sponsors ons 
ook in het jaar 2010 willen blijven steunen, 
zodat wij in het nieuwe motortoerseizoen de 
leden op de hoogte kunnen houden van het 
wel en wee van de club.

De Sint en zijn Pieten zijn nog maar net 
richting Spanje vertrokken of de Kerstman is 

al weer in het land. Overal zie je de kerstboom 
weer in de huiskamer staan en de tuinen met 
lichtjes versierd. Een gezellige tijd.
Ook ik heb een gezellige en leuke tijd ge-
had in de redactie. En denk ook met warme 
gevoelens terug aan al die jaren dat ik wat kon 
schrijven, of een idee naar voren kon brengen. 
Soms werd het lachend van de tafel gescho-
ven, maar er zaten ook briljante ideeën bij, al 
zeg ik het zelf!?

Nog een paar dagen en dan gaan we knallend 
het nieuwe jaar in. Maar eerst wil ik namens 
de redactie iedereen een gelukkig, gezond en 
vooral motorpechvrij 2010 toewensen.  

Iekje van der Velde

Opzegging
Sjaak Bakker heeft het lidmaatschap van MTC De Hondsrug opgezegd. Hij had te weinig tijd 
om aan de activiteiten van de club deel te nemen.



Van de voorzitter

Afscheid voorzitter

Convocaties alleen nog per e-mail

Het jaar is bijna weer voorbij 
op het moment van schrijven 
van dit stukje voor ons club-
blad ‘De Uitlaatklep’, maar toch 
nog even een terugblik op 
het jaar 2009. Alle activiteiten 
zijn zonder noemenswaardige 
problemen verlopen en dat 
doet mij goed als voorzitter 
van onze club.

Wij, Iekje en ik, hebben dit jaar 
niet alle ritten mee kunnen 
rijden als gevolg van ziekte. 
Maar van horen en zien van 
foto’s hebben de organisatoren 
van de activiteiten weer hun 
uiterste best gedaan om alles in 
goede banen te leiden. De knal-
ler van het jaar, was toch wel 
het 35-jarig bestaan van onze 
club. De organisatie verdient 
een dikke pluim. Want ga er 
maar aan staan, een hele dag 
een club in beweging krijgen 
én te houden.
Er gaan vanaf januari 2010 
veranderingen binnen de club 

plaatsvinden. De samenstelling 
van de redactie van ons club-
blad gaat veranderen. Iekje en 
ik zullen ons terugtrekken uit 
de redactie. Na negentien jaar 
met ons tweetjes actief te zijn 
geweest binnen de club, lijkt 
het ons tijd om ‘nieuw bloed’ 
toe te voegen aan de twee 
nieuwe redactieleden Henk en 
Trix.
Het nieuwe clubblad dat wij 
samen in de benen hebben 
gezet, mag een succes worden 
genoemd. Als je denkt, dit is 
ook iets voor mij, geef je dan op 
bij Henk of Trix.

Ook als voorzitter van onze 
club zal ik op de Algemene 
Ledenvergadering Vergadering 
mijn functie neerleggen. Dit om 
persoonlijke redenen. Ik hoop 
dat er leden opstaan binnen de 
club die het bestuur kunnen en 
willen aanvullen, zodat niet alle 
lasten binnen de club op enkele 
schouders rusten.

Ik hoop dat 2010 een net zo’n 
goed jaar gaat worden als 2009. 
Ook wil ik met dit schrijven alle 
sponsors bedanken die ons in 
2009 gesteund hebben. Het 
zou fantastisch zijn als zij ons 
ook in 2010 opnieuw willen 
steunen om een goed en leuk 
clubblad uit te brengen.

Dan rest mij alleen nog om alle 
leden en sponsors een Veilig 
en Gelukkig Nieuwjaar toe te 
wensen.

Henrie van der Velde
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Beste leden MTC De Hondsrug,

Als voorzitter van MTC De Hondsrug maak ik via deze weg aan alle 
leden bekend dat ik om persoonlijke reden mijn functie van voor-
zitter neerleg op de Algemene Ledenvergadering 2010.
Ik roep de leden van de club op om een steentje bij te dragen bin-
nen het bestuur. Het bestuur heeft al een minimale bezetting, dus 

elke aanmelding is welkom. Een bestuursfunctie neemt niet zoveel 
tijd in beslag.
De mooiste aanmelding zou er een zijn van een nieuwe voorzitter.

Met vriendelijke groet,

Henrie van der Velde

Het begrip e-mail is nu ook bij alle leden van MTC De Hondsrug in-
geburgerd. Voor het bestuur heeft dat alleen maar voordelen. “Het 
houdt in dat we nu op de meest snelle manier onze berichten bij de 
leden kunnen krijgen”, zegt secretaris Annegienus Veendijk.

“Maar dat niet alleen. Omdat we nu van alle leden het e-mailadres 
hebben ontstaan er ineens nog veel meer voordelen. Minder post-
zegels. Geen convocaties meer huis aan huis rondbrengen door 
vrijwilligers. Een niet onaardige bijkomstigheid voor de verzender 
is ook minder printen, minder inkt, minder papier, minder kopië-

ren, minder vouwen, minder enveloppen, minder stickers plakken, 
minder postzegels likken, minder brieven in de postbus brengen 
en minder stapels convocaties verdelen onder de rondbrengers. 
Dat levert tijdwinst en geld op voor de kas van de penningmees-
ter.”

Annegienus wil dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken 
alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en vrijmaken van tijd 
voor het rondbrengen van de convocaties. De Uitlaatklep blijft 
uiteraard nog wel in de bekende papieren vorm verschijnen.



De Houtstunter
Het goedkoopste adres voor hout!

Rabat/rabatdelen - 2 cm. dik  6,25 per m2

Geïmpregneerd rabat - 2 cm. dik 9,- per m2

Vloerdelen 2 cm. dik   6,25 per m2

Lariks vlonders / vlonderplanken 1,65 per m1

Panlatten     0,19 per m1

Balken / diverse soorten  Altijd de laagste prijs

Let op:
Alle prijzen

zijn incl. BTW

De Houtstunter | Nijverheidsstraat 11 | 7815 Emmen | T 06 2707 8573 / 06 4062 7860

garages - schuren - paardenschuren - altijd 40% goedkoper

Dinsdag t/m Vrijdag 13.00 - 17.00 uur
Zaterdag   09.00 - 13.00 uur

Openingstijden
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Feestmiddag met oud-Hollandse en 
nieuwe spelletjes in Schoonoord
Oud-Hollandse, maar ook 
nieuwe spelletjes en een 
lopend buffet zijn de ingre-
diënten voor de jaarlijkse 
Feestmiddag van MTC De 
Hondsrug. Johan Bentlage en 
Karst van Oosten hebben weer 
veel moeite gedaan om de 
feestmiddag organisatorisch 
rond te krijgen. 

De geprikte datum is 17 januari 
2010. Een mooie gelegenheid 
om elkaar een gelukkig nieuw-
jaar te wensen.

Alle leden worden tussen 15.30 
en 16.00 uur verwacht. Johan 
Bentlage vertelt dat het weer 
een gezellige bijeenkomst 
wordt. “We beginnen zoals 
gebruikelijk met een kopje 
koffie, waarna we om vier uur 
beginnen met de spelletjes. 
Iedereen kan aan alle spelletjes 
meedoen.”
Karst van Oosten voegt er nog 
aan toe dat de leden zich tijdig 
moeten aanmelden. “Iedereen 
heeft al een convocatie per 
e-mail in huis gehad. Wie zich 

nog niet heeft opgegeven 
kan dat alsnog doen door mij 
voor 12 januari even te bellen: 
06–50687605 of te mailen: 
karstvanoosten@hetnet.nl.”
De Feestmiddag kost 22,50 
euro per persoon. Maar omdat 
de club acht euro per persoon 
bijdraagt in de kosten betalen 
de leden slechts 14,50 euro. 
Niet-leden betalen 22,50 euro. 
Iedereen krijgt twee kopjes 
koffie, drie consumpties, het 
doorlopende buffet en deelna-
me aan de Hollandse spelletjes. 

Meerdere consumpties zijn 
voor eigen rekening. 
Plaats van handeling is café De 
Haven in Schoonoord, Haven-
straat 3. (Vanuit Emmen in 
Schoonoord over de brug direct 
rechts, na honderdvijftig meter 
links. Vanuit Assen voor de brug 
links, na honderdvijftig meter 
links.). Tel. 0591-381219.
De Feestmiddag eindigt om 
20.00 uur.

Karst en Johan hopen alle leden 
te mogen begroeten.
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Recycling Van der Weide B.V.
IN & VERKOOP VAN IJZER & METALEN

Gratis containerplaatsing in Noord Nederland

Wij zijn gespecialiseerd in kabel, E motoren, rvs en koper

Nijverheidsstraat 10c
7815 HV Emmen

Mob: 0031 655 774 657  Mob: 0031 650 514 071 Fax: 0031 591 611 787
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Met vallen en opstaan

Ervaringsdeskundige. Zo mag 
ik me eigenlijk wel noemen. 
Want als je drie keer in drie 
jaar tijd onderuit gaat met 
je motor dan mag je jezelf 
wel benoemen tot ervarings-
deskundige in het vallen. De 
schade aan lijf en leden is dan 
ook flink opgelopen. En dan 
hebben we het nog niet eens 
over de deuken in het ego. 

Wat betreft de materiële schade 
is de teller al opgelopen tot 
ruim tienduizend euro. Je zou 
bijna kunnen zeggen: je had er 
een nieuwe motor voor kunnen 
kopen. Gelukkig bleek de verze-
kering de helpende hand te 
willen bieden. Je betaalt er flink 
premie voor, maar als je dan 
ook schade hebt weet je ook 
zeker dat ze snel zijn met uit-
keren. Motorhuis Bakker heeft 
natuurlijk een goede klant aan 
mij. En drie motoren verkocht 
en drie keer een motor opge-
lapt wat ze ook niet voor niets 
doen.

De laatste keer dat ik onderuit 
ging met de motor was dicht 
bij huis, bijna aan het einde van 
de laatste motorrit met MTC De 
Hondsrug. Op de afrit Nieuw-
Amsterdamsestraat vanaf de 
Rondweg draaide ik net even 
te enthousiast aan de gashen-
del op het natte wegdek. Het 

achterwiel verloor de grip, 
schoof naar links weg en er was 
geen houden meer aan. Motor 
en berijder gleden fraai over 
het asfalt en ploegden ook nog 
een stuk door het gras naast de 
weg. G@%$&*#&^me, K%$&ooi 
en meer van dat soort woorden 
schoten door mijn hoofd. Dat 
waren de eerste gedachten, 
maar de schrik was al minder 
erg dan bij de eerste valpartij. 
Maar geloof me, met je hele 
hebben en houden op straat 
te kwakken went nooit. Zeker 
niet als je helm op het asfalt 
knalt en je heup de eerste klap 
opvangt.

Duur middagje
Zoals gezegd, of had ik dat nog 
niet, bleef het bij materiële 
schade. Bijna 3100 euro aan 
kuip, hendels en motorblok-
schade en 600 euro aan kapotte 
kleding. Het was weer een duur 
middagje. Misschien kan ik me 
eens aanmelden bij Slachtof-
ferhulp, want psychisch lijd ik er 
wel onder. Ik weet ook niet met 
wie ik er over kan praten, of zijn 
er meer leden met een derge-
lijke ervaring?

Een geluk bij een ongeluk was 
dat Henrie en Iekje van der Vel-
de en Bé Duinkerken, de helft 
van het bestuur bedenk ik me 
als ik dit intik en dan moet je in 

goede handen zijn toch?, dicht 
achter me reden en me meteen 
met hulp en raad en daad ter-
zijde stonden. De motor werd 
rechtop gezet, het gras en de 
modder uit de hendels geplukt 
en ik werd voorzichtig in het 
zadel gehesen. Alles deed het 
nog en de verdere rit, een dikke 
kilometer werd zonder verdere 
problemen afgelegd. 

Het motorjaar was ook meteen 
ten einde. Eerst natuurlijk alle 
heisa rondom de verzekering. 
Een schadeformulier, een 
schade-expert, onderdelen 
bestellen, reparatie. Dan ben 
je zo weer drie weken verder. 
Maar omdat ik meteen van de 
gelegenheid gebruik maakte 
om een superbikestuur op de 
motor te laten zetten duurder 
het allemaal net even langer 
dan verwacht. En omdat bij 
een nieuw stuur ook een 
nieuw donker ruitje past, die 
is er trouwens nog niet op 
het moment van schrijven (15 
december, Henk), duurde het 
nog weer langer. Omdat ze bij 
Motorhuis Bakker toch ook wel 
in de gaten kregen dat het wel 
erg lang duurde brachten ze op 
12 december de motor langs. 
Dezelfde middag de kou getrot-
seerd en met het verwarmde 
superbikestuur tussen de 
knuisten bleek dat ik veel meer 

ontspannen op de motor zat 
dan voorheen. Geen pijnlijke 
polsen en onderarmen. Wat een 
genot. Nou heb ik nog niet al te 
veel kilometers met het nieuwe 
stuur gereden, maar ik kan nu 
al concluderen dat dit een van 
de betere aankopen is voor 
‘Black Betty’, mijn zwarte Honda 
VFR Vtec van het jaar 2002. 

En toen begon het strooien. 
Dus motor in de garage, de 
druppellader aan en maar 
hopen op een vroeg voorjaar. 
Twee jaar geleden reden we al 
op 5 januari naar Tecklenburg. 
Dat waren nog eens mooie 
tijden, maar ook koud. Als je 
wil kan je natuurlijk altijd op je 
motor stappen, maar een echte 
doorrijder ben ik nou ook weer 
niet, hoewel drie graden boven 
nul best uit te houden is. 

Een ding heb ik me wel voor-
genomen voor het nieuwe 
jaar en de jaren daarna ook 
overigens. Vallen behoort nu 
tot het verleden. Ik draag graag, 
of eigenlijk ook weer niet, de 
titel ervaringsdeskundige aan 
iemand anders over. Ik houd 
de mooie kant in ieder geval 
boven. Als jullie dat ook doen 
wordt het weer een fantastisch 
mooi motorjaar 2010.

Henk Kroezen.
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Een mooie tocht door onbekend Drenthe
Een beetje zonneschijn, veel 
wolken en af en toe een beetje 
regen. Hollands weer dus 
eigenlijk op de laatste toerrit 
van het seizoen. De tocht voer-
de ons door vaak onbekende 
delen van Drenthe en Overijs-
sel. In een rustig tempo ver-
trokken we onder leiding van 
Bé Duinkerken, die samen met 
ondergetekende de rit had 
uitgezet, vanaf Autobedrijf 
Misker, een van onze sponsors, 
in de richting van soms onbe-
kende plaatsnamen.

Via binnendoorweggetjes langs 
Dalen en Aalden was de eerste 

stop in Wijster. De tijd van het 
jaar waar we in reden geeft de 
meest mooie uitzichten. De 
bomen zijn waanzinnig mooi 
en we genoten van de mooie 
uitzichten. Dezelfde herfst 

geeft voor ons motorrijders 
ook een gevaar, los blad op 
een vochtige weg, modder van 
de tractoren en ga maar door. 
Pluim voor de organisatie die 
alle wegen geveegd leken te 
hebben, op een paar plekken 
na was alles goed te berijden.

In het buurtcafé in Wijster 
moest de beheerder al het 
werk voor zijn gemotoriseerde 
gasten alleen opknappen. Het 
duurde even voordat de koffie 
was gezet en de appelpunten 
met helaas niet al teveel slag-
room op tafel stonden. 

Het tweede deel van de route 
ging opnieuw door en langs 
plaatsen waar sommige leden 
van MTC De Hondsrug het 
bestaan niet wisten. De meeste 
wegen waren zeer goed berijd-

baar, maar ook waren ze hier 
en daar behoorlijk hobbelig. 
Ook mooie bochtige wegen om 
lekker te sturen. Veel motor-
groepen stoppen in Ruinen, 
maar MTC De Hondsrug deze 
keer niet. Dit keer was de halte 
in Balkbrug, waar in vlot tempo 
de lunches op tafel stonden. 

Van daaruit ging het richting 
Ommen. Helaas bleek dat de 
route al in eerder stadium 
verlegd moest worden omdat 
overal in Drenthe wegen zijn 
versperd voor de aanleg van 
de gasleiding van Delfzijl naar 
Zeeland. Bij het uitzetten van 

de route hadden we te kampen 
met wegversperringen die zelfs 
niet op de motor te omzeilen 
waren. Dat leidde ertoe dat 
misschien wel voor het eerst de 
route over de secundaire straat 

langs de doorgaande weg 
van Hardenberg naar Ommen 
voerde. 

Uiteindelijk werd deze route 
verlaten om over kleine en 
smalle wegen naar De Krim 
te rijden waarna in Dalen de 
eindstreep werd bereikt. Dit 
allemaal zonder ongeluk-
ken. Dat was helaas te vroeg 
gejuicht, want op de weg naar 
huis ging ondergetekende op 
de door regen glad geworden 
afslag Nieuw-Amsterdam op 
de Rondweg met zijn motor 
onderuit. Daarover is meer te 
lezen op een andere plek in het 

clubblad. Gelukkig was er geen 
persoonlijk letsel.

Henk Kroezen
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De meest veelzijdige 

motorzaak van het Noorden !!!

MotoPort Stadskanaal, Oosterkade 29, 9503 HP Stadskanaal,
Tel.: 0599 - 612233 / Fax: 0599 - 620448

Trefpunt voor alle motorrijders

De meest veelzijdige 

motorzaak van het Noorden !!!

MOTOPORT
STADSKANAALMOTOPORT
STADSKANAAL

KIJK VOOR ONZE OCCASIONS OP
WWW.MOTOPORTSTADSKANAAL.NL

MP 2  19-07-2006  15:01  Pagina 1

Strak & Stralend

Autoschade    Airco Service

Gebr. de Poel
Autoschade

erkend Euro Garagebedrijf

Nijverheidsstraat 1 Emmen Tel. 0591 613559
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Je zou het haast wel denken en 
zeker ook graag willen. Maar zo 
werkt het schijnbaar niet. 
Dat er op deze dag maar zeven 
leden zijn die de moeite nemen 
om hun neus te laten zien valt 
tegen. Heeéél erg tegen. En 
toch ook een enorme opluch-
ting, dat  de verse koffie en alle 
ingekochte koeken en worst, 
kaas en nootjes zo de spoelbak 
en prullenbak in kunnen. 

Waarom er niet meer leden 
aanwezig weten we niet. De da-
tum is ruim van tevoren bekend 
gemaakt. Toch heeft de een het 
te druk met zijn of haar werk, 
de andere met de huishouding 
of heeft familieverplichtingen. 
Dat kan natuurlijk. Maar heeft 
zo’n Info-middag dan nog 
wel zin is dan ook de terechte 
vraag.
Deze middag is op de agenda 

geplaatst om onder het genot 
van een hapje en drankje even 
bij te kletsen en terug te kijken 
op het motortoerseizoen 2009 
en plannen en ideeën uit te 
wisselen voor 2010. Maar het 
kan zijn dat er helemaal geen 
behoefte aan is. Helaas…

Ondanks de geringe opkomst 
werd er veel gelachen en wer-
den er foto’s gemaakt. Jammer 

dat je er niet bij was. Volgend 
jaar misschien wel?
We zien op de algemene leden-
vergadering van 12 februari 
2010 of er nog animo voor is. 
Zo niet, dan kan deze activiteit 
beter uit de motortoerkalender 
worden geschrapt. Dat zou 
toch wel jammer zijn.

Iekje 

Teleurstellende opkomst Info-middag
De weersvoorspelling voor zondag 15 november ziet er niet zo goed uit. Regen, frisjes en een 
stevig windje. Dus je zou denken dat de leden van MTC De Hondsrug een onderkomen zoeken 
voor wat gezelligheid, warmte of een activiteit. Allemaal pluspunten voor de Info-middag 2009. 
Deze middag is bedoeld om de ruimte op te vullen tussen de laatst gereden rit in oktober en de 
feestavond/middag in 2010. Met ruim 32 rijdende leden en veertien partnerleden weet je niet wat 
de opkomst zal zijn. Slecht weer, grote opkomst?
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Naam  :  Jan Vos
Woont in :  Exloo
Leeftijd  :  52 jaar 
Beroep  :  Bedrijfsleider   
     bij Bulthuis-Kiers  
     Truck- en Trailerre- 
     paratie in Emmen

Hoe lang ben je al lid van MTC 
De Hondsrug?
“Ik ben lid sinds november 
1992.”

Waarom ben je lid geworden?
“Ik ben lid geworden omdat ik 
na jaren van niet-motorrijden 
weer een motor had gekocht. 
Mijn buurman in Odoorn was 
toen lid van MTC De Hondsrug 
en hij vroeg of we een keer mee 
gingen. Dit is ons zo goed be-
vallen dat we lid zijn geworden.”

Op welke motor rijd je nu?
“Ik rijd nu op een Honda Pan 
European 1300.”

Is dit je eerste motor of heb je 
meerdere gehad?
“Mijn eerste motor had ik al 
toen ik nog geen achttien was. 
Dit was een Honda 350 cc 4 
cilinder. Eerst rijden met een 
L-bordje en een oefenvergun-
ning en dan kon je na een paar 
maanden afrijden. Na een paar 
jaar heb ik hem ingeruild voor 
een auto.

Een aantal jaren later heb ik 
toch weer een motor gekocht, 
een Honda Bol d’Or 900cc. Ik 
ben toen ook lid geworden van 
MTC De Hondsrug. De Bol d’Or 
heb ik vervolgens ingeruild 
voor een Honda CBR1000, een 
geweldige motor maar helaas 
wat minder geschikt om er de 
hele dag met twee personen op 
te rijden. Daarom heb ik toen 
voor de Honda Pan European 
1100, een toermotor, gekozen. 
Deze motor beviel zo goed dat 
ik hem heb ingeruild voor een 
Honda Pan European 1300.”

Heb je nog meer motoren in 
de schuur staan?
“Ja, er staat nog een motor in 
de schuur, een Honda 400 N 
maar deze is van Fenna.”

Wat was je mooiste toerrit of 
vakantie op de motor? 
“Onze mooiste vakantie op de 
motor was de afgelopen zomer. 
We zijn met een georgani-
seerde reis naar Karinthië in 
Oostenrijk geweest. Voor we 
vertrokken hadden we alle rou-
tes al in de navigatie staan. De 
eerste dag was het ongeveer 
750 kilometer via de autobaan. 

In Deggendorf  hadden we een 
overnachtinghotel besproken. 
De zeven volgende dagen heb-
ben we geen autobaan meer 
gezien. Via de rivier de Donau 
zijn we van ons overnachting-
hotel in Duitsland vertrokken 
naar Bleiburg in Oostenrijk. 
Vanuit dit hotel hebben we 
iedere dag een toertocht 
gereden.

Deze tochten waren tussen de 
275 en 350 kilometer lang. De 
komende zomer gaan we zeker 
weer.”

Waar zou je ooit nog eens op 
de motor naar toe willen en 
waarom?
“Ik zou nog wel eens een keer 
naar Schotland willen voor de 
natuurschoon en een keer naar 
Amerika, omdat je daar lange 
afstanden moet afleggen om 
wat te willen zien.” 

Heb je nog wensen voor de 
club?
“Wensen voor de club, ja dat 
is moeilijk. Het zou prettig zijn 
als er wat meer leden eens een 
rit zouden willen uitzetten. Je 
komt er dan ook achter dat niet 
alles zo maar even geregeld 
is. Het zou ook mooi zijn als al 
onze leden zich ook op de jaar-
vergadering laten zien. Ik wens 
in ieder geval dat de club weer 
een beetje gaat groeien.”

Acht vragen aan Jan Vos

Jan en Fenna Vos met de Honda Pan European 1300 op vakantie 
in Karinthië (Oostenrijk).



www.autoservicehorstmann.nl

Nijverheidsstraat 10
7815 HV Emmen
Tel. 0591 612442
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Eerste hulp bij motorongelukken
Wat moet je doen? Denk om 
te beginnen altijd eerst aan 
je eigen veiligheid. Ligt het 
slachtoffer midden op een 
drukke weg, zorg dan dat 
er eerst auto’s stoppen om 
het slachtoffer en jezelf af te 
schermen. Als dit niet mo-
gelijk is loopt het slachtoffer 
een groot risico als hij blijft 
liggen op de plek waar hij ligt. 
Verplaats het slachtoffer zo 
snel mogelijk naar een veiliger 
plek, bijvoorbeeld de vlucht-
strook of langs de kant van de 
rijbaan. Probeer daarbij het 
slachtoffer zo min mogelijk te 
draaien. 

De beste methode is versle-
pen, terwijl je het hoofd en 
indien mogelijk de rug zo veel 

mogelijk stabiliseert. Soms is 
dat gemakkelijker gezegd dan 
gedaan, maar bedenk dat als je 
het niet doet - met inderdaad 
het risico dat je het letsel kan 
vergroten - en het slachtoffer 
nogmaals wordt aangereden, 
de schade (lees het letsel, red) 
nog veel groter is. Draai een 
slachtoffer alleen op zijn rug als 
dat echt nodig is, bijvoorbeeld 
als het slachtoffer niet meer 
ademt. 

Helm afnemen
Hetzelfde geldt voor het afne-
men van de helm. Daarbij moet 
rekening worden gehouden 
met het stabiliseren van de nek. 
Door het gebruik van sommige 
helmen, zoals de systeemhelm 
en de jethelm, hoeft de helm 

niet te worden afgenomen, 
omdat je bij het gezicht van het 
slachtoffer kan voor beademen 
en aanspreken bijvoorbeeld. 
Tijdens een eerste hulp cursus 
leer je dat hulp in ernstige 
gevallen alleen maar kan bijdra-
gen aan verbetering. Al weet je 
niet exact hoe te beademen en 
is het de eerste keer dat je het 
in het echt zult uitoefenen, als 
de persoon niet meer ademt, 
kan het alleen maar beter 
worden. Je kunt het verschil 
maken tussen leven en dood. 
Bovendien kan je het jezelf later 
nooit kwalijk nemen dat je het 
niet geprobeerd hebt. 

Mensen die geen idee hebben 
hoe te kunnen helpen, of onze-
ker zijn over de manier waarop, 

zullen de neiging hebben om 
afstand te nemen. Al kan je 
geen medische hulp verlenen, 
dan nog zal het slachtoffer er 
baat bij hebben als je er voor 
hem bent. Al is het maar het 
inschakelen van de hulpdien-
sten en het geruststellen van en 
praten met het slachtoffer. 
 
Op www.ehbo.nl lees je wat 
je moet doen bij bloeding, 
bewusteloosheid of botbreu-
ken. Uiteraard weet je beter wat 
te doen na een EHBO-cursus. 
Er is een speciale cursus voor 
motorrijders, genaamd ‘motor-
rescue’. Deze cursus wordt sinds 
eind 2005 gegeven door de 
KNMV (Koninklijke Nederlandse 
Motorrijders Vereniging).
Bron: www.gratisadviseurs.nl
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Motorhuis Bakker is al meer dan 35 jaar 
o�cieel dealer van Honda en Suzuki. Het 
uitgebreide assortiment occasions wordt 
bijna altijd verkocht met fabrieks- of BOVAG-
garantie. Wij hebben altijd een gemiddelde 

voorraad van 250 occasions in alle 
prijsklassen.
In de showroom is een complete 
en uitgebreide kledingshop met 
een grote diversiteit aan helmen.
De werkplaats voor service en on-
derhoud is modern geoutilleerd. 
Natuurlijk kunt u ook voor uw 
onderdelen en accessoires bij 
ons terecht. 
Uniek is de mogelijkheid om bij 
ons uw auto in te ruilen op een 
motor�ets of andersom.

Kijk voor onze voorraad auto’s op 
www.emilebakker.nl. Ook kopen wij 
uw motor�ets contant in. 
Bent u geïnteresseerd in wat wij u te 
bieden hebben? Kom dan eens langs 
voor aanschaf van een motor�ets, 
kleding, accessoires of gewoon voor een 
lekkere kop ko�e. Ons vakkundig team 
staat altijd voor u klaar! 

Openingstijden
dinsdag  : 08.30 - 18.00
woensdag : 08.30 - 18.00
donderdag : 08.30 - 21.00
vrijdag  : 08.30 - 18.00
zaterdag  : 08.30 - 17.00
zondag  : gesloten 
maandag : gesloten

Motorhuis Bakker | Noordveenkanaal zz 12 | 7831 AS Nieuw-Weerdinge | Tel. 0591-521279 | Fax. 0591-522243 | Website: www.motorhuisbakker.nl

Nieuwe motoren Occasions Ko�ehoek

Werkplaats

Kleding

Helmen


