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Van de Redactie 
Het nieuwe jaar is al weer een eindje op weg. 
We gaan onze motorfiets weer onder het stof 
vandaan halen.

Hallo beste motorsportvrienden. Jullie hebben 
alweer de tweede uitgave in 2009 van ons 
clubblad De Uitlaatklep in handen. Terugkij-
kend op de afgelopen periode hebben we een 
middagrit, een jubileumrit, een dagrit en een 
avondrit gereden en natuurlijk het jubileum 
gevierd met een geslaagd feest en een gezel-
lige jubileumrit.
Hoe deze jubileumrit en het daar opvolgend 
diner is verlopen kun je natuurlijk lezen in 
deze uitgave. Ook de rubriek ‘Acht vragen 
aan…’, clubnieuwtjes en het complete jaar-
programma kunnen jullie weer vinden in ONS 
clubblad.

Ja, jullie lezen het goed. ONS clubblad schrijf 
ik in hoofdletters. Wij van de redactie ma-
ken samen met jullie dit prachtig clubblad. 
Daarom doe ik een oproep aan jullie, de leden, 
om ook eens een foto sturen, of je spontaan 
aan te melden voor een verslag. Zo kan er, 
wanneer er geen redactielid aanwezig is bij 
een van de activiteiten, toch een mooi verhaal 
of foto geplaatst worden in ONS clubblad.
Hou, met de vakantie in het vooruitzicht, dit 
verzoek daarom in gedachten.

Reacties en foto’s mogen worden gemaild 
naar: trix.meyer@versatel.nl”
Ik wens jullie een fijne en veilige vakantie en 
voor nu heel veel leesplezier.

Iekje van der Velde

Johan Bentlage tien jaar lid
Johan Bentlage uit Emmer-Compascuum was op 25 mei tien jaar lid van MTC De Hondsrug. 
Het bestuur en de redactie vinden dit uiteraard een felicitatie waard en hopen dat er voor 
Johan nog vele mooie motorjaren mogen volgen.



Van de voorzitter

De eerste kilometers in 
clubverband zijn dit jaar weer 
afgelegd. De eerste middagrit 
ging naar de bollenvelden in 
de polder en het weer was 
zeer gunstig in deze tijd van 
het jaar.

Ook de dagrit was prachtig om 
te rijden en de opkomst was 
goed, volop zon en prach-
tige wegen en omgeving om 
langs te rijden en een pauze te 
houden.

Het 35-jarig bestaan van MTC 
De Hondsrug hebben we 
gevierd met een mooie rit en 
een gezellige feestavond in De 
Brug. Helaas kon ik bij de toer-
rit zelf niet aanwezig zijn. Een 
verslag hiervan elders in het 

clubblad en voorop zagen jullie 
al de fraaie fotocollage. Ook de 
barbecue bij Jan en Fenna Vos 
was zeer geslaagd. We hebben 
een middagrit gereden door 
het fraaie weidse landschap van 
Noord-Groningen. Jammer dat 
we werden overvallen door een 
hevige plensbui.

En dan hebben wij alweer de 
helft van ons motorseizoen 
achter de rug. Maar het mooiste 
weer moet nog komen om de 
laatste activiteiten van het jaar 
te voltooien.

De vakantie is aantocht en bij 
de derde uitgave van ons blad, 
zouden wij als redactie wel 
graag eens belevenissen van 
de leden willen plaatsen. Wie 

van jullie een leuke interes-
sante vakantie heeft gevierd in 
Nederland of in het buitenland, 
laat het de redactie weten. Naar 
mooie plekjes zijn we allemaal 
op zoek.

Als voorzitter van MTC De 
Hondsrug wil ik jullie vanaf 
deze plek een leuke en veilige 
vakantie wensen.

Henrie  van der Velde
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Hoe lang ben je al lid van MTC 
De Hondsrug?
Sinds oktober 2006. Mijn broer 
Bé trok me over de streep toen 
ik mijn eerste motor had ge-
kocht van mijn jongste broertje 
Nico.

Waarom ben je lid geworden?
Wegens een reorganisatie bij 
de AKZO/Colbond kwam ik 
thuis te zitten. Dat was een 
goed moment om weer eens 
over motorrijden na te den-
ken. Ik kocht een oude Honda 
CB 750 K waar behoorlijk aan 
gesleuteld moest worden. Dat 
ding maakte een herrie zeg! Er 
zat een Marshall uitlaat onder. 
Lek natuurlijk. Horen en zien 
verging je als je onder een 
viaduct doorreed. Vond ik wel 
leuk natuurlijk.

Hoe lang rijd je al motor?
Al heel lang. Maar mét rijbewijs 
sinds 1989. Vroeger reed ik veel 
op de bromfiets. Ik had een 
Itom, die reed ook wel hard. Ik 
reed ook wel motor, maar zon-
der rijbewijs. Dat kon toen nog. 
Nou ja, eigenlijk niet, maar dat 
gebeurde gewoon. De ‘broer-
tjes Duinkerken’ zijn allemaal 
motorrijders. Wel met rijbewijs 
hoor. Ik was toen de enige nog 
zonder. In 1989 kreeg ik van 
moeder en dochter een ca-
deaubon voor twee motorrijles-
sen om toch maar eens ‘legaal’ 
op de motor te rijden. Ik had 
maar vijf lessen nodig bij Wim 
Nijland. Een van de gebroeders 

zonder motorrijbewijs dat kon 
natuurlijk niet. Ik heb afgereden 
bij rijexaminator Kwant. 

Op welke motor rijd je nu?
Nu rijd ik op een BMW K100. 

Heb je misschien nog meer 
motoren in de schuur staan?
Nee, zo fanatiek ben ik nou ook 
weer niet. Eentje is genoeg.

Wat was je mooiste toerrit of 
vakantie op de motor? 
Dat was vorig jaar. Ik heb 
samen met mijn schoonzoon 
Wim Beukers, hij heeft wel-
eens meegetoerd met MTC De 
Hondsrug en mijn broer Bé een 
trip door Amerika gemaakt. 
Prachtig was dat. We zijn door 
Atlanta gereden, door de Smo-
key Mountains en we hebben 
onder meer Nashville Graceland 
Heart Break hotel (de plek waar 
Elvis Presley woonde) bezocht.  
Na de motortoer van ruim 3500 
kilometer, zijn we van Atlanta 
naar Los Angeles gevlogen. 
Onze vrouwen dochter en 
kleindochter zijn daar naar toe 

gevlogen om samen verder 
vakantie te vieren. We hebben 
toen nog eens 4500 kilometer 
afgelegd. Niet op de motor, 
maar met campers.  We hebben 
toen ook de Grand Canyon be-
zocht. Dat was een fantastische 
vakantie! 

Waar zou je ooit nog eens op 
de motor naar toe willen en 
waarom?
Onze dochter kwam met het 
voorstel om naar Oost-Canada 
te gaan. West-Canada hebben 
we in 2004 al bezocht. Canada 
is ook een schitterend land. We 
waren onder meer in Vancou-
ver, op Vancouver eiland en 
nog veel meer mooie plekken.  
Maar er zijn ook nog heel wat 
wegen te ontdekken in Europa. 
Ik zou best Zuid-Europa verder 
willen ontdekken op de motor. 
We kampeerden vroeger met 
ons gezin al veel in Oostenrijk, 
Frankrijk en Italië , maar op de 
motor is het natuurlijk weer 
heel anders. Bé kwam met het 
idee om de Noordkaap te doen. 
We zien wel wat het wordt.

Heb je nog wensen voor de 
club?
MTC De Hondsrug is een prima 
club met gezellige mensen. Wat 
ik wel leuk zou vinden is, dat er 
spontaan eens een toerrit uit-
gezet wordt. Er zijn volgens mij 
best meer mensen bij de club 
die overdag eens een route 
willen rijden. Maar daar zou ik 
zelf natuurlijk ook het initiatief 
in kunnen nemen. Oh ja, toer-
ritten uitzetten op moederdag, 
vaderdag of met Pinksteren, 
vind ik persoonlijk niet zo’n 
goed idee. Dat is toch een dag 
voor de familie. Soms lukt het 
wel eens maar vaak ook niet.
Ik ben momenteel goed her-
stellende van een oogoperatie. 
Ik heb een nieuwe lens in mijn 
rechteroog. Ik denk dat ik de 
na de zomer wel weer paraat 
ben. Voor de liefhebbers heb ik 
nog wel een leuk foto boek met 
reisverhalen om in te zien.

Door Trix Meijer

Acht vragen aan Arie Duinkerken

Naam  :  Arie Duinkerken
Woonplaats :  Klazienaveen
Leeftijd  :  61 jaar 
Beroep  :  Vutter 



Jubileumrit kent veel verrassingen 
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Je zou het ook een verras-
singsrit kunnen noemen, onze 
jubileumrit. We vertrokken 
van ons vaste stekkie, het 
Aquuarenazwembad en reden 
door kleine dorpjes en plaats-
jes richting Groningen. Onze 
eerste stop (of rookpauze) 
was in Stadskanaal bij IJssalon 
Lilly.

Normaal gesproken zorgen we 
ervoor dat er na de pauze vijf 
tot tien minuten tussen de eer-
ste en de tweede groep zit als 
we de rit weer gaan vervolgen. 
Deze keer was dat niet zo. We 
werden verzocht om een beetje 

bij te blijven. Zou er iets gaan 
gebeuren?
Het landschap was schitterend 
en we konden genieten van 
een mooie route. Op een ge-
geven ogenblik kwamen wij in 
het mooie plaatsje Beerta waar 
wij onze motoren aan de kant 
moesten zetten voor de tweede 
stop.

We stopten bij een echte pick-
nicktafel. Er kwam van alles te-
voorschijn en het leek wel een 
Drentse koffietafel. Er kwam 
allerlei lekkers uit de tassen 
van Nico, Jan en Annegienus. 
Broodjes, koffie, vleeswaren, 

aan alles was gedacht. Na dit 
heerlijke ontbijt reden we weer 
verder het Groninger landschap 
in. Tijdens onze derde stop, 
ditmaal in het plaatsje Termun-
ten, stopten we op de dijk om 
te genieten van het prachtige 
uitzicht op de Eems.

Voor sommige was het een 
emotioneel weerzien van 
familie, die hier heerlijk stond 
te grazen van het malse en 
sappige gras naast de rivier. 
Vanuit Termunten gingen we 
zo stilletjes aan weer richting 
ons eigen mooie Drenthe, waar 
we in Gasselte een laatste stop 

maakten bij snackbar John. 
Iedereen deed zich hier tegoed 
aan een ijsco, behalve onze 
vriend Gerard die de bekende 
bal verslond.

Vanaf hier zijn we allemaal onze 
eigen weg gegaan om ‘s avonds 
op tijd bij De Brug in Zuidveld 
te zijn voor een lekkere smul-
partij. Mensen van de organisa-
tie, heel hartelijk bedankt voor 
de leuke en gezellige dag en 
wat betreft het bestuur… op 
naar de volgende 35 jaar.

Peter de Kroon (met die mooie 
Suzuki Bandit)



Pijnlijke polsen 

Jubileumavond zeer geslaagd

Ik sta voor een ernstig dilemma. 
Ook dit jaar heb ik aan het be-
gin van het motorseizoen weer 
behoorlijk last van pijnlijke 
polsen. Zo erg dat ik er zelfs 
over nadenk om een andere 
motor te kopen. Ik heb er op 
het moment van schrijven zo’n 
1500 kilometer opzitten en 
jaarlijks rijd ik tussen de 8000 
en 12.000 kilometer. Hoewel ik 

altijd heb geroepen dat ik altijd 
nog rechtop kan zitten op een 
motor, denk ik dat ik er toch 
aan moet geloven. Als ik mijn 
Trix zo ontspannen op haar 
BMW R1200 GS zie zitten dan 
zie ik het er toch van komen dat 
er binnenkort een andere mo-
tor voor de deur staat. Ook heb 
ik er al over nagedacht om op 
mijn VFR een ‘superbikestuur’ 

(Zo heet dat toch?) te laten 
monteren. Pas geleden reed 
een van onze leden op een Su-
zuki Hayabusha meereed met 
een breed stuur. Hij verzekerde 
me dat hij er fantastisch mee 
kon sturen en er ook veel kor-
tere bochtjes mee kon draaien. 
Nou ben ik verzot op mijn VFR 
en ik moet er niet aan denken 
er afstand van te moeten doen 

in ruil voor een motor van een 
ander merk, maar toch. Mag 
ik dit dilemma eens aan jullie 
voorleggen? Zijn er meer men-
sen met pijnlijke polsen en wat 
doe je daar tegen? Laat het me 
weten via henk49@versatel.nl.

Henk Kroezen

Na de gezellige rit met de 
nodige verrassingen in de 
middag, werd het tijd voor 
een avond met lekker eten en 
konden we even bijkletsen. Op 
deze avond waren er zesen-
twintig leden en partnerleden 
aanwezig. Rond zeven uur 
kwamen de feestgangers 
rustig binnendruppelen in 
buffetrestaurant De Brug in 
Zuidveld.

De voorzitter hield eerst 
een kleine toespraak over 
het heden en het verleden 

van de club. Zo zijn er in het 
35-jarig bestaan van M.T.C. 
de Hondsrug zes voorzitters, 
acht secretarissen en zeven 
penningmeesters geweest. De 
kortste periode dat iemand in 
het bestuur zat was een jaar en 
het langstzittende bestuurslid 
hield het maar liefst twaalf jaar 
uit. De functie van voorzitter 
werd altijd vervuld door een 
man, maar er heeft wel twee 
keer een vrouw op de stoel van 
penningmeester en secretaris 
gezeten. 

Maar het belangrijkste is wel 
dat er nooit ernstige incidenten 
zijn voorgekomen ondanks dat 
niet iedereen zijn ‘fiets’ altijd 
onder controle had. Dat is een 
groot pluspunt. Er zijn de laat-
ste jaren ook meer duopartners 
bijgekomen. 

Voorafgaand aan de ‘bestor-
ming’ van het buffet kwam 
een dame, gekleed in blauwe 
overall met rode zakdoek en 
strohoedje, tekst en uitleg 
geven. Er was een ruime keus 
uit vlees. Dat werd gebraden 

door de kok, die zodra jouw 
stuk gereed was door middel 
van een koebel bij de tafel liet 
weten dat het gehaald kon 
worden. Het was een gezellige 
avond met heerlijk eten en 
leuke gesprekken.
Al met al een geslaagde dag 
en daarom wil ik namens de 
aanwezige leden de organisatie 
de families Vos, Nieuwlaat en 
Veendijk hartelijk bedanken 
voor de gezellige dag.

Iekje van der Velde
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Noodweer, koffie en spaghetti-
ijs: Wat een rare combinatie 
zou je denken, maar daar zijn 
we nog niet aan toe. Om te 
beginnen zou de rit plaatsvin-
den op vrijdag 3 juli. Maar het 
weeralarm van de KNMI was 
reden voor de organisatoren 
om de rit niet door te laten 
gaan en te verplaatsen naar 
zaterdag 4 juli.

Die zaterdag is er eerst hete 
koffie in het kantoor van Henk 
Kroezen, één van de organisa-
toren. De rit gaat van start om 
kwart over zeven in de avond, 
nou ja, gezien de zon op deze 
fourth of July lijkt het wel een 
middagrit. We verlaten het 
industrieterrein van Emmen via 
de Phileas Foggstraat richting 
Klazienaveen, rijden door naar 

Zwartemeer en over de secun-
daire weg Duitsland in.

Met zes motoren rijden we door 
de natuur en pittoreske plaats-
jes als Wesuwe. Langs de oude 
koeltorens van de krachtcentra-
le van Meppen met de prach-
tig geschilderde wereldkaart 
rijden is toch weer fantastisch 
om te zien. De natuur wordt 
afgewisseld met onder barre 
omstandigheden met de hand 
gegraven kanalen. 

Na het plaatsje Tinnen komen 
we in het donkere Duitse bos, 
mooie bochtige weggetjes in 
the middle of nowhere, maar 
dan toch bewoonde wereld, we 
zijn niet verdwaald, niet door 
iedereen verlaten, nee we zijn 
in Lathen. Op het terras van 

ijssalon ‘Venezia’ is het heerlijk 
vertoeven, vriendelijke bedie-
ning en natuurlijk ijs en voor 
sommigen koffie.

 Laat Henk nou bekend zijn 
met een ijsspecialiteit, waar-
voor hij de Duitse grens graag 
voor oversteekt, ik en enkele 
anderen laten ons beïnvloe-
den en bestellen spaghetti-ijs. 
Ook andere ijssoorten worden 
genoemd, waarvan ik echter de 
naam niet kan herinneren, maar 
allemaal lekker, alsof er een 
engeltje over je tong…

Veel kanalen en veen in deze 
streken, het grote Bourtanger 
Moor laat zijn sporen na door 
verzakkingen in de wegen. Kui-
len in klinker en asfalt, smalle 
stuiterwegen vergen veel van 

machine en mens. Haast onop-
vallend verlaten we die Heimat 
en houden pauze in Sellingen. 

Even een foto voor het nage-
slacht, wat keuvelen over alles 
en niks en de laatste etappe 
van volgens de andere organi-
sator Bé Duinkerken, ‘ongeveer’ 
honderd kilometer. Onder 
een heldere, maar schemerige 
hemel komen we over dezelfde 
weg Emmen weer binnen. 
Langs de ontzwavelingsfabriek 
met al die lampjes afstekend 
tegen de lucht is een fraai 
gezicht. 

Een avondrit om in je geheu-
gen te prenten, met dank aan 
de organisatoren.

Annegienus Veendijk

Noodweer, koffie en spaghetti-ijs
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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



Via de mail werd onze voorzit-
ter benaderd door een hotel-
eigenaar uit de Dolomieten in 
Italië. Dit is misschien een idee 
voor de leden die met de mo-
tor op vakantie gaan. Als je er 
heen gaat noem in ieder geval 
de naam van onze club en die 
van Henrie van der Velde. Mis-
schien krijg je nog een drankje 
van het huis. 

‘Geachte motorliefhebbers,
Ik wil u graag ons hotel/garni 
onder uw aandacht brengen. Wij 
zijn een klein Italiaans/Neder-
lands familiehotel in het midden 
van de Dolomieten aan de meren 
van Levico en Caldonazzo in 
Italië.

Ons hotel is niet zo groot wij 
hebben vijftien kamers allen 
voorzien van douche en toilet 
en enkele van balkon. We zijn 
uitermate geschikt voor kleine 
groepjes motorrijders (maximaal 
27 personen).

Wij hebben veel ruimte om ons 
heen, parkeerplaats, zwembad 
met ligweide, tuin en groot ter-
ras, waar u een prachtig uitzicht 
heeft en kunt genieten van een 
glas bier of een overheerlijk flesje 
wijn.  

Door de unieke ligging en de 
mogelijkheid om de motoren te 
plaatsen is ons hotelletje ideaal 
voor motorrijders die in alle vrij-
heid bij ons kunnen relaxen. Bij 
ons vandaan kunnen prachtige 
tochten gemaakt worden.
De prijs van overnachting met 
ontbijt (buffet) is rond de dertig 
euro per persoon per dag. Half-
pension is rond de 42 euro per 
persoon per dag. De prijzen kun-
nen per seizoen verschillen.
Bij ons is het ook mogelijk van 
de kaart te eten en zelf uw menu 
samen te stellen of onze over-
heerlijke pizza’s te proberen. 

Met vriendelijke groeten
Tessa Beumer.’

Albergo Vecchia Fattoria
Via per Caldonazzo, 27
I - 38056 - Levico Terme (Tn). Tel./
fax.  00310461700242. Of kijk op: 
Internet: www.albergovecchiafattoria.it
info@albergovecchiafattoria.it

Op de motor naar de Dolomieten

1111
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De bijna onzichtbare, minimale 
bewegingsimpulsen die cru-
ciaal zijn om goed te kunnen 
motorrijden, kunnen vanuit een 
aangespannen of zelfs over-
spannen lichaam helemaal niet 
in de noodzakelijke verfijnd-
heid afgegeven worden. Wie 
dit niet gelooft, moet maar 
eens het volgende proberen. 
Probeer losjes, stapvoets, een 
krappe cirkel, met het stuur 
bijna helemaal gedraaid, te 
rijden en na een klein stukje 
een willekeurige spierpartij - 
bijvoorbeeld je dijbeen of buik - 
zo hard je kunt aan te spannen. 
Zelfs je tanden vast op elkaar 
klemmen blijkt al genoeg te 
zijn om je van je sokken te laten 
gaan. 

Niet alleen motorisch, ook sen-
sorisch is een aangespannen 
spierpartij van invloed. Je bent 
niet meer in staat de talloze 
verfijnde boodschappen die 
de motor voortdurend aan je 
afgeeft tot je te nemen en ver-
volgens daarop te reageren. Je 
bent je slechts van het kleinste 
gedeelte hiervan bewust. Wel 
is het zo dat hoe meer ervaring 
je hebt en hoe beter getraind je 
bent, hoe meer van deze bood-
schappen tot je doordringen. 

Van groot belang voor je eigen 
veiligheid is dat je in een niet 
ontspannen toestand snel-
ler vermoeid raakt en dat 
niet alleen maar vanwege de 
constante spierspanningen, 
maar omdat je boven je macht 
handelt, zodat de feedback, 
oftewel de automatismen, die 
je allang verworven had, niet 
genoeg tot hun recht komen. 
Denk maar aan de eerste ritjes 

op de motor. Hoeveel inspan-
nender was een uurtje motor-
rijden net na het behalen van 
je rijbewijs vergeleken met een 
ritje nu, met al je ervaring. 

Ten slotte nog dit: het ver-
mogen om te leren is in een 
gespannen toestand behoor-
lijk verminderd. Des te meer 
ontspannen, des te gelatener, 
hoe losser je bent, hoe mak-
kelijker bouwen zich bij dit 
zogenaamde procedurele leren 
in je nieuwe handelingspro-
gramma’s, oftewel feedback, 
en verfijningen in al bestaande 
programma’s op. 

Spanning
Het gevaar van een te grote 
spanning bestaat bij iedere 
motorrijder, en dat geldt niet 
alleen voor beginnelingen of 
niet geoefende motorrijders. 
Natuurlijk raken ongeoefende 
rijders bij belasting eerder 
aan hun limiet, of een te hoog 
spanningsniveau, maar ook de 
routinier, de zeer geoefende 
rijder, kan onder bepaalde 
omstandigheden op een te 
hoog spanningsniveau gera-

ken. Soms langzamerhand en 
sluipend, ongemerkt, door een 
hoge duurbelasting, soms door 
een te hoge competitiedruk, of 
plotseling, door schrik. Licha-
melijke en psychische gespan-
nenheid zijn twee verschillende 
uitingsvormen van een en 
hetzelfde fenomeen. Daarom 
kunnen we lichamelijke span-
ning opbouwen als gevolg 
van psychische oorzaken en 
omgekeerd, psychische span-
ning als gevolg van lichamelijke 
oorzaken. 

Ontspannen
Het mooie hiervan is, dat je 
gebruik kunt maken van dit 
gegeven om lichamelijk en 
geestelijk te ontspannen. Dat 
kan zelfs tijdens een motorrit, 
na het vaststellen dat je in een 
toestand van verhoogde span-
ning geraakt bent, bijvoorbeeld 
door een schriksituatie of door 
te lang rijden zonder pauzes. 
Maatregelen die je kunt nemen 
zijn in dit geval heel simpel. 
Controleer bijvoorbeeld je han-
den, die waarschijnlijk veel te 
verkrampt aan je stuur vasthou-
den. Geef jezelf vervolgens het 

bevel: Handen losjes aan het 
stuur! Als je schouders vastzit-
ten, geef je het bevel: Schou-
ders laten vallen!, waarbij je er 
verbaasd van zult staan hoe ver 
je je schouders naar beneden 
kunt laten hangen en hoe vast 
ze schijnbaar toch de hele tijd 
omhooggetrokken waren. 
Hetzelfde geldt voor je buikge-
bied en vooral voor mond en 
onderkaak - Niet met je tanden 
remmen! 

Iedereen kan voor zichzelf 
uitvinden waar bij hem de 
psychische gespannenheid als 
eerste lichamelijk toeslaat, waar 
deze gespannenheid zich als 
eerste lichamelijk uit, en vervol-
gens de bijpassende ontspan-
ningsbevelen kiezen. Pas als je 
volkomen ontspannen bent, 
word je één met je machine en 
kun je pas echt genieten van 
het motorrijden. 

(Met dank aan LCVM)

Niet met je tanden remmen
Een belangrijk advies op het gebied van motorrijden luidt dat je te allen tijde ontspannen en 
losjes moet blijven. Hier zou je niets aan toe hoeven te voegen, ware het niet dat dat losjes wel 
een heel algemeen begrip is. Wat verstaan we nu precies onder ontspannen en losjes motorrijden? 
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Om tien uur waren er vijftien 
leden aanwezig en we verdeel-
den ons in twee groepen. Ik 
reed in de tweede groep met 
als voorrijder Bé Duinkerken. 
De motoren werden gestart en 
we vertrokken richting Dalen. 
Na Coevorden, langs het kanaal 
naar Gramsbergen, Rheeze en 
Ommen, stopten we bij Grand 
Café ‘Het Oude Station’ in Dalf-
sen. Het beroemde appelgebak 
(volgens het Grand Café zelf 
tenminste) vond gretig aftrek 
en was inderdaad een ware 
traktatie. De motoren werden 
weer bestegen en we vervolg-

den onze weg. In Blauwedijk 
waren we genoodzaakt om een 
stuk off-road te gaan. Daar was 
niet iedereen even blij mee, 
maar ik vond het wel leuk om 
even te doen. 

Aangekomen in Wijhe moes-
ten we met een pont de IJssel 
oversteken om daarna over de 
IJsseldijk te kunnen rijden. De 
weg over de dijk is prachtig 
om met de motor te berijden. 
Een geweldig uitzicht en vele 
uitdagende bochten, wat wil je 
als motorrijder nog meer? 
Na Deventer en Olst waren we 

toe aan een tweede pauze bij 
restaurant Pinokkio. Met een 
goed gevulde maag bestegen 
we de Holterberg richting 
Hellendoorn, Den Ham en 
Dalerveen. Terwijl we de laatste 
druppels benzine aan het 
verbranden waren zagen we 
bij een pompstation de eerste 
groep staan. 

Bé Duinkerken onze voorrijder 
besloot te keren. Achteraf geen 
verstandig besluit want onze 
voorrijder kwam ten val. De 
schade bleek mee te vallen, 
maar het zorgde wel voor 

een probleem met de koppe-
ling. We besloten toch door te 
rijden. Gelukkig hoefden we 
nergens te stoppen en konden 
we zonder problemen bij onze 
Oosterburen binnentrekken. 
Via Emlichheim staken we bij 
Schoonebeek de grens weer 
over. De snackbar in Nieuw-
Amsterdam was als eindpunt 
gekozen. Het is een geweldige 
rit geworden dankzij Jan Vos en 
Bé Duinkerken, dus iedereen 
kon voldaan weer terug naar 
moeder.

Karst van Oosten

Eerste dagrit op Moederdag
Moederdag. Nadat moeders het cadeau in ontvangst heeft genomen en de nodige koppen koffie 
zijn gedronken is het eindelijk zover: 10 mei, de eerste dagrit van het jaar. Ik had geen eigen mo-
tor meer tot mijn beschikking, omdat Motorhuis Bakker mijn Suzuki al heeft verkocht en stapte 
dus op een geleende Honda CB1000R. Bij aankomst werd ik dan ook met verbazing aangekeken 
door de al aanwezige rijders. “Dit lijkt niet op een Triumph.”, was het commentaar.



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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Uitlaatklep zoekt nieuwe redactieleden

Word MAG-lid!
Boekbespreking
      Motormoeder

Na ruim tien jaar de redactie 
te hebben gevoerd over De 
Uitlaatklep hebben Henrie en 
Iekje van der Velde aangege-
ven het welletjes te vinden. 

Met ingang van het nieuwe 
jaar stappen ze uit de redactie. 

Ze vinden dat het tijd is voor 
nieuw bloed. 
Vandaar de oproep om je aan 
te melden om in de redactie 
plaats te nemen. In principe 
kost het weinig tijd, maar je 
kunt het natuurlijk net zo druk 
maken als je zelf wilt. Henk 

Kroezen en Trix Meijer blijven in 
ieder geval wel in de redactie.
De Uitlaatklep is het bindmid-
del van MTC De Hondsrug. 

Alle leden kijken elk kwartaal 
weer uit naar het nieuwe club-
blad. Iedereen die ook maar 

enige affiniteit heeft met schrij-
ven of met organiseren kan zich 
aanmelden bij het bestuur.
Graag zien we jullie reacties 
tegemoet.

De redactie

Motormoeder is de tweede 
roman van Threes Annade, 
schrijfster van het meermaals 
herdrukte De kus van de 
weduwe, over verzet tegen 
moederschap en de strijd voor 
idealen.

Als Veronica Land drie is krijgt 
haar moeder een drieling – drie 
naar poep stinkende gillende 
baby’s. De carrière van haar 
moeder, een veelbelovende 
concertpianiste, ligt van de 
ene op de andere dag in  puin. 
Veronica groeit op in de jaren 
zestig maar wil niet net als haar 
moeder een slaaf worden van 
haar kinderen. Veronica heeft 
haar eigen kind: haar motor.

Mannen houden van vrouwen 
op motoren – als ze achterop 
zitten en in bikini, liefst. Man-
nen houden niet van vrouwen 
óp motoren en zijn bang voor 
vrouwen die geen kinderen 
willen. Kinderen krijgen is nor-
maal: het zaad moet verspreid 
worden over het land en nage-
slacht voortbrengen.

Veronica leeft er ruig op los. 
Ze heeft relaties en affaires, 
met vrouwen en mannen, alles 
kan – maar geen nageslacht! 
Als haar vriendinnen stuk voor 
stuk veranderen in zogende, 
nestelende wezens trekt Vero-
nica de wereld in, op zoek naar 
gelijkgestemden. Waar zijn de 
vrouwen die samen met haar 
riepen dat kinderen de ver-
vuilers van de wereld zijn, de 
handenbinders, de vrijheidsbe-
rovers, de creaturen die alleen 
maar kunnen krijsen en relaties 
verpesten?

Veronica ontmoet de man van 
haar dromen... die kinderen wil. 
De klok tikt, de kans om een 
echte vrouw te kunnen zijn lijkt 
bijna voorbij. Doet ze het of 
doet ze het niet?

Motormoeder van Threes Anna 
is uitgegeven bij Vassallucci. 
Prijs 16.75  euro.

De MAG is de enige echte belangen-
vereniging voor en door motorrijders 
in Nederland en MAG-leden zijn de 
beste geïnformeerde motorrijders van 
Nederland. Steun de MAG en word 
lid voor maar dertig euro per jaar. Je 
ontvangt dan bovendien iedere twee 
maanden het Mag-a-zine, het  vereni-
gingsblad van de MAG. Inschrijven via 
internet kan natuurlijk op
www.motorrijdersactiegroep.nl

MAG
Postbus 46
8900 AA Leeuwarden
Tel/fax: 058-2134478
www.motorrijdersactiegroep.nl



We vertrekken op zondag 19 
april met een strak blauwe 
lucht en ongeveer 16 graden. 
Precies wat we willen als motor-
rijders. Zestien motoren en 
vijf duopassagiers rijden deze 
geweldig mooie rit mee. Dus 
twee groepen. We vertrekken 
bij de benzinepomp ‘Zwinder-
scheveld’ aan de A37 richting 
Geesbrug via Nieuweroord, 
Noordscheschut, Tiendeveen , 
Pesse, Gijsselte, Ruinen en Rui-
nerwold. Huizen met prachtige 
gevels in deze laatste plaats.
 
Bloesem
Ja en als dan de rode beuk al in 
blad staat en de bladknoppen 
op springen staan is het gewel-
dig om als duopassagier mee 
te mogen met zo’n tocht. De 
vruchtbomen laten hun mooie  
bloesem zien. De Magnolia 
staat prachtig in bloei. Hier en 
daar lopen weer koeien in de 
wei, schapen met lammetjes zie 
je weer rond huppelen. Ja ja, als 
duopassagier zie je echt veel.

Vervolgens rijden we via 
Nijeveen, Kolderveen, Wan-
neperveen, Westeinde, St. 
Jansklooster naar Vollenhove. 
Hier duiken we de polder in. 
Veel kassenbouw hebben ze er. 
Ook zijn ze er met vele kassen 
aan het bouwen. Boomgaar-
den zien we er ook. Deze staan 
natuurlijk ook volop  in bloei. In 
Luttelgeest bij de Orchideeën-
hoeve hebben we een pauze.

Bollenroute
Wij rijden in de eerste groep. 
Maar de tweede groep stapt 
gelijk met ons van de motor. Nu 

geloven ze niet dat bij ons de 
brug open stond. Dit is echt wel 
waar hoor! Na de stop gaan we 
richting het Kuinderbos. Na het 
bos hebben we de bollenroute 
een stukje gevolgd. Prachtig 
al die tulpen in bloei. We zijn 
even gestopt voor wat foto’s. 
Eppie weet te vertellen dat die 
ene mooie oranjerode tulp de 
papagaaientulp heet.
Via Vollenhove en Zwartsluis 
arriveren we in Staphorst. En 
of het nu de juiste tijd of de 
verkeerde tijd is, ik vind het 
mooi. Ja in Staphorst hebben ze 
op zondag namelijk iets anders 
te doen dan motorrijden. Nou 
dat hebben we geweten. Ik wist 
niet dat er zoveel mensen in 
Staphorst wonen. De kerkdienst 
is namelijk net afgelopen. 
Wat een volk zeg. Groot en 
klein,jong en oud. Alles met 
hoed. Ze hebben een hoofd-
deksel op en anders zit deze in 
een plastic tas. Het is leuk om 
dit een keer te zien. Ieder zijn 
hobby zullen we maar zeggen.

IJsje
Ja en dan via De Wijk en Veenin-
gen naar Zuidwolde. Hier 
stoppen we even voor een ijsje. 
Weer klaar voor het laatste stuk-
je van deze rit, blijkt iemand 
zijn helm verstopt te zijn. Even 
zoeken en daar is ie weer. Via 
Alteveer, Hollandscheveld en 
Nieuwlande arriveren we even 
na vijf uur bij het eindpunt.
Zoals ik schreef een prachtige 
rit. Organisatoren Koen Prum-
mel, Nico en Eppie Nieuwlaat: 
Bedankt.

Fenna Vos

Duopassagiers genieten van eerste rit
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Het is al een aantal dagen geweldig mooi weer. Eigenlijk te mooi 
voor de tijd van het jaar. Zal het mooie weer door blijven gaan? 
En zullen we de eerste rit van dit seizoen geluk hebben? Nou dat 
hebben we.



We hadden twee groepjes van 
vijf personen gemaakt en met 
de gevulde bolderwagen liepen 
we richting start/finish. Na de 
eerste drie worpen hadden we 
veel moeite om de ballen in 
het hoge struikgewas terug te 
vinden, maar door onze speci-
ale klootbalzoekers konden we 
onze tocht vervolgen. Het ging 
er mooi en spannend aan toe, 
de twee groepen waren goed 
aan elkaar gewaagd.

Na een uurtje ‘gekloot’ te 
hebben waren we toe aan de 
gevulde bolderwagen. Op een 
mooie open plek in het bos 
genoten we van versnaperin-
gen als fris, bier kaas en echte 
Drentse droge worst natuurlijk.
Na een Drents half uurtje 
gingen we verder met het 

klootschieten en ja hoor, de 
eerste worp ging direct op een 
liggende paal over het bospad. 
De strijd brandde los en de 
motivatie om te winnen ook.  
Tegen een uur of zes waren we 
terug bij het huis van de familie 
Vos, waarna de verhalen los-
kwamen. De voorlopers zouden 
de ballen gemanipuleerd heb-
ben, maar daar weten wij als 
voorlopers niets van. De groep 
met de rode klootschietbal 
had met twee worpen minder 
gewonnen. (sorry Sjaak). 

Na de prijsuitreiking begonnen 
aan het avondprogramma met 
overheerlijke groente-worst-
soep met verse broodjes ham 
of kaas en koffie en thee voor 
de liefhebber.
Daarna werd de bbq aange-

slingerd en de tafels werden 
gevuld met eigen gemaakte sa-
lades en diverse soorten vlees. 
Toen onze Henrie even aan het 
speechen was, om de bbq of-
ficieel te openen werden Fenna 
en Jan compleet verrast door 
een plotseling achterom ko-
mende goochelaar die speciaal 
voor hen een fles champagne 
uit een ballon toverde. 

Vervolgens toonde de gooche-
laar de aanwezige MTC-leden 
wat je allemaal kunt doen met 
kaarten en balletjes. Het meest 
grappige was nog dat de uit 
Gelderland afkomstige gooche-
laar bij de buren moest zijn. De 
hilariteit was toen nog groter.
Tijdens de barbecue werd er 
gezellig gebabbeld over aan-
kopen van nieuwe en tweede-

hands motoren, het veilig rijden 
in een groep en andere diverse 
items. Ook de aankomende 
vakanties werden behandeld.
 
Een zeer geslaagde klootschiet-
middag en barbecueavond, 
daar waren de aanwezigen het 
zeker over eens. Ondanks de 
geringe opkomst (tien deelne-
mers aan het klootschieten en 
veertien bij de barbecue) had 
iedereen een geweldige dag. 
Jan en Fenna Vos worden heel 
erg bedankt.

 Jannie en Remco Nijland

Oh ja, kom de volgende keer ook 
eens naar zo’n gezellige middag 
en avond. Dat mogen jullie niet 
voorbij laten gaan.

Goochelaar vergist zich in adres
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Het jaarlijkse barbecuefeest van MTC De Hondsrug was dit jaar bij Fenna en Jan Vos. Jannie en ik 
werden samen met de andere aanwezige leden tegen twee uur hartelijk ontvangen door de fami-
lie Vos. Na een heerlijk bakkie koffie of thee en even bijgepraat te hebben zijn we vertrokken voor 
het  o zo mooie klootschieten. In de prachtige bossen rondom Exloo gaat dat perfect.

Klootschieten en barbecue in Exloo
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Plensbuien tijdens rit door Noord-Groningen 
Bij de verzamelplaats, het 
Aquarena Zwembad, hadden 
zich op zondag 21 juni vijf le-
den verzameld om gezamen-
lijk naar het vertrekpunt, de 
MacDonalds in Stadskanaal, te 
gaan. Daar aangekomen ston-
den er drie leden te wachten 
voor het gezamenlijk rijden 
van de toerrit.

Er werd besloten dat er in één 
groep werd gereden. De tem-
peratuur was redelijk die dag, 
zeventien graden om precies 
te zijn. De eerste kilometers 
waren recht en lang, door het 
veenkoloniale verleden van 
Stadskanaal, Nieuwe Pekela, 
en Veendam waren vele kleine 
huisjes en lintbebouwing te 

aanschouwen. Daarna reden 
we richting het noorden via 
Noordbroek, Slochteren, Sid-
deburen en Tjuchum waar de 
wegen steeds mooier werden. 
Als je - ondanks het navigatie-
systeem - een afslag te vroeg 
neemt en denkt: “de anderen 
volgen wel”, heb je het mis. Ze 
bleven gewoon staan bij de vol-
gende afslag zodat je toch weer 
terug moet naar de officiële 
route, terwijl het navigatiesys-
teem al een andere route heeft 
gevonden. Termunten kwam 
in zicht en dat betekende dat 
er werd gestopt voor een vers 
visje. 
Met een volle maag werd de 
toerrit voortgezet richting 
Oostwold, Drieborg en Oudezijl 

over de mooie straatjes. De 
lucht werd steeds donkerder 
boven Duitsland en toen we 
in Bunde reden begon het te 
regenen. Eerst zachtjes, maar 
toen het steeds harder begon 
te sputteren stopten we in 
Diele. De regenkleding ging 
aan maar het begon zowaar 
een beetje op te klaren. Net 
wanneer je verwacht dat het 
droog zou blijven, begon het 
te regenen. Eerst zachtjes, toen 
heel hard, waardoor we met de 
motor aan de kant van de weg 
gingen staan en onder een paar 
grote bomen gingen schuilen. 
De temperatuur was intussen 
gezakt tot tien graden. Henrie 
kon zich niet herinneren dat er 
zoveel water uit de lucht kwam 

tijdens een toerrit van de MTC 
De Hondsrug.
Maar op een gegeven moment 
begon het toch wat op te 
klaren, zodat de toerrit voort-
gezet kon worden. Via Haren en 
Hebelermeer reden we richting 
Klazienaveen, waar de toer-
rit eindigde. In Klazienaveen 
was het droog, maar wij waren 
met elkaar wel nat geworden. 
Vooral de onderkleding en de 
handschoenen waren door-
weekt. Terugkijkend was het 
een afwisselende toerrit met 
goed en slecht weer, wat het 
rijden natuurlijk ook beïnvloed. 
Wie er niet bij was heeft heel 
wat gemist.

Bé Duinkerken

Datum Activiteit Organisatie

Zo. 09 aug. 09 Vroege vogelrit 125 km Fenna en Jan Vos

Zo. 23 aug. 09 Gezelligheidsrit Families Veendijk en Van der Velde

Zo. 06 sept. 09 Middagrit 175 km Karst van Oosten

Zo. 20 sept. 09 Dagrit 250 km Bé Duinkerken en Annegienus Veendijk

Zo. 11 okt. 09 Middagrit 175 km Bé Duinkerken, Henk Kroezen & Trix Meijer

Zo.  …nov. 09 Contactmiddag Henrie van der Velde

Zo.  … jan. 2010 Feestmiddag Johan Bentlage en Karst van Oosten

Vr. 12 feb. 2010 Algemene ledenvergadering Bestuur

Denk aan de snelheid op de 30, 50, 60, 70 en 80 km/h wegen en de locatie voor de pauzes voor de dames.

Organisatie, denk bij het uitzetten van de rit aan wat hier boven staat.

Jaarprogramma 2009
Motortoerclub De Hondsrug Emmen



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


