
1

In deze uitgave 
van De Uitlaatklep:

- Rondje langs de boorden van het IJsselmeer
- Jan Vos Toerkampioen 2009
- Henrie en Iekje nemen gas terug

Jaargang 29  -  Nummer 1  -  Maart 2010   
Verschijnt vier keer per jaar   

Oplage: 50 exemplaren

De Uitlaatklep
Clubblad MTC De Hondsrug



2

3. Van de voorzitter

6.  Achterop... 

9. Rondje langs de boorden van het IJsselmeer

11. Autobedrijf Misker 90 jaar jong

12.  Jaarprogramma 2010 MTC de Hondsrug

14. Nieuwjaarsfeest

17. Acht vragen aan Remko Nijland

19. Jan Vos Toerkampioen  2009 MTC De Hondsrug

20. Henrie en Iekje nemen gas terug

21. Zomaar een zondag in huize De Kroon

Inhoud Colofon
De Uitlaatklep is een uitgave van
Motor Toer Club De Hondsrug

Voorzitter
Trix Meijer 
Geuzingerbrink 33 
7812 NS Emmen 
Tel. (0591) 643246
E-mail: trix@menzenmedia.nl

Secretaris
Annegienus Veendijk
Heidebloemstraat 8
7887 EB Erica
Tel. (0591) 302949
E-mail: aveendijk@planet.nl

Penningmeester
Bé Duinkerken
Asserbrink 5
7812 NJ Emmen
Tel. (0591) 616349
Betalingen: ING 3024300
MTC Hondsrug, Emmen
E-mail: 
b.duinkerken1@kpnplanet.nl

Bestuursleden
Peter de Kroon
Eppie Nieuwlaat 

Redactie
Trix Meijer  
trix.meyer@versatel.nl
Henk Kroezen 
henk49@versatel.nl
Ilona Hornstra
ilsi@ilsi.nl
Jannie Joling
jannie_joling@hotmail.com

Vormgeving
Sharyssa Menzen

Fotografie
Leden MTC de Hondsrug

Redactieadres
Geuzingerbrink 33 
7812 NS Emmen

Oplage 50

Verschijning Elk kwartaal

Druk Multi Copy Emmen

Volgende uitlaatklep
De volgende editie verschijnt 
omstreeks 15 juni.

De deadline voor het inleveren 
van toerverslagen en reisverhalen 
is: 25 mei.

Een nieuw motorseizoen zorgt ook voor 
veranderingen binnen MTC De Hondsrug. 
We hebben afscheid genomen van mensen 
en anderen verwelkomd. Het lijkt erop dat 
de club de opgaande lijn te pakken heeft. Er 
is een nieuwe voorzitter in de persoon van 
Trix Meijer en een nieuw bestuurslid (Peter de 
Kroon) en twee nieuwe redactieleden: Ilona 
Hornstra en Jannie Joling. Ook hebben zich al 
drie nieuwe leden gemeld terwijl het motor-
seizoen nog moet beginnen. Over beginnen 
gesproken; het mag nu ook wel eens afgelo-
pen zijn met die veel te lang durende winter. 
We willen motorrijden. Toch?
Over motorrijden en alles wat daarmee 
samenhangt is weer van alles te lezen in de 
vernieuwde uitgave van De Uitlaatklep. De 
lay-out is aangepast, wat moderner geworden. 
De redactie hoopt dat de lezers dit kunnen 
waarderen. In deze eerste uitgave van 2010 
is het complete jaarprogramma opgenomen. 
Jullie kunnen je nu al aanmelden voor ver-
schillende ritten. Ook is er veel informatie over 

de tweedaagse toerrit rond het IJsselmeer. 
Reageer snel, want we hebben slechts negen 
hotelkamers kunnen boeken.
Natuurlijk een terugblik op het Nieuwjaars-
feest, de toerkampioen wordt in het zonnetje 
gezet en we laten Henrie en Iekje van der 
Velde uitgebreid aan het woord. Ook columns 
van Peter de Kroon en Henk Kroezen en de 
nieuwe rubriek Achterop... 
Zoals jullie zien hebben we weer een goed 
gevuld clubblad.
Oh ja, voor ik het vergeet. We zijn natuurlijk 
veel dank aan onze sponsors verschuldigd. 
Zonder hen is het niet mogelijk zo’n mooi 
clubblad te maken. Daarom zetten we vanaf 
dit nummer iedere keer een sponsor in het 
zonnetje.
Veel leesplezier.
 
PS Een groot compliment voor Sharyssa Men-
zen. Zij bedacht de nieuwe opmaak voor ons 
clubblad. 

De redactie

Van de MTC-redactie

‘Nieuwe opmaak clubblad’
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‘A Woman’s touch’

Nieuwe Redactieleden

Tja, en dan moet de nieuwe voorzitter voor het eerst 
het stukje ‘Van de Voorzitter’ aanleveren. Nu is ‘stuk-
kies’ schrijven mijn dagelijkse bezigheid, maar als 
nieuwbakken voorzitter van MTC De Hondsrug het 
voorwoord schrijven, is lastiger dan gedacht. Ik kom 
er nu ook achter dat over iemand of iets schrijven me 
beter af gaat dan iets over mezelf of wat mij bezig-
houdt.

Waar moet ik het in mijn eerste ‘Van de Voorzitter’ eens 
over hebben? Dat in het lange bestaan van onze mo-
torclub voor het eerst een vrouw de voorzittershamer 
heeft overgenomen? Dat is misschien niet zo gebruike-
lijk maar ook niet nieuw. Er zijn meer vrouwen voorzit-
ter van een motorclub. Een motorclub ‘voorzitten’ is 
denk ik niet anders dan een andere club voorzitten, 
maar misschien vergis ik me daar wel in. De tijd zal het 
leren. Ik ga er in ieder geval mijn stinkende best voor 
doen, maar wel graag samen met jullie en de andere 
bestuurders.
 
Een nieuwe voorzitter betekent ook afscheid van de 
‘oude’. Henrie van de Velde heeft onlangs aangegeven 
een stapje terug te willen doen. Jammer, maar wel 
begrijpelijk. Samen met zijn Iekje waren ze iconen 
voor MTC De Hondsrug. Ze hebben de motorclub een 
‘smoelwerk’ gegeven. Of het nou bestuurlijke functies 
betreft, de redactie van het clubblad, het uitzetten van 
toertochten of het organiseren van gezellige feestjes 
of bijeenkomsten, ze draaiden er hun hand niet voor 
om. Deze mensen zijn ontzettend waardevol voor onze 

motorclub geweest. We hopen ze komend seizoen 
weer vaak te zien bij de toerritten. Ik weet zeker dat ik 
namens alle leden kan zeggen: Henrie en Iekje, HART-
STIKKE BEDANKT.
 
Het voorjaar zit in de lucht gelukkig, maar we krijgen 
vrees ik eerst nog de nodige ‘Maartse Buien’ over ons 
heen. Geen idee of er bij onze club van die bikkels zijn 
die afgelopen winter op de motor hebben gereden? Ik 
niet in ieder geval. Ik ben een mooi-weer-rijder. Mijn 
motor staat nog keurig aan de druppellader te wachten 
tot ‘zij’ van stal mag. Maar het mag zo langzamerhand 
wel een keertje, want ‘k heb er zin in. Ik noem mijn mo-
tor een ‘zij’, want ze is afkomstig uit het BMW-nest, type 
R 1200 GS en luistert naar de prachtige naam  ‘Silverline’. 
Niks mannelijks en stoer aan toch? 
Hé, aan het eind van ‘Van de Voorzitter’ toch nog
 ‘A Woman’s Touch’. 

Trix 

De redactie van De Uitlaatklep is sinds kort weer com-
pleet. Ilona Hornstra en Jannie Joling vormen nu samen 
met Trix Meijer en Henk Kroezen de voltallige redactie. 
Maar dat betekent niet dat de leden zelf geen artikelen 
mogen aanleveren. Graag zelfs. Zo hebben dit keer 
Peter de Kroon en Bé Duinkerken een bijdrage geleverd. 
Maar nu eerst een voorstelrondje van de twee nieuwe 
redactieleden. 

Ilona Hornstra
“Ik ben Ilona Hornstra-Derks, 47 jaar en ik woon sinds 
4,5 jaar in Emmen. Dat bevalt zeer goed. Ik ben fulltime 
werkzaam als verkoop binnendienstmedewerker bij SIT 
Controls BV te Hoogeveen, een bedrijf dat elektronica 
ontwikkelt en produceert voor HR-ketels. Deze worden 
aan producenten zoals Remeha, Nefit, Intergas, Bosch 
etc. en verder over de gehele wereld verkocht. Een erg 
leuke, maar zeer drukke baan. En dan hou ik nog van 
gezellig uitgaan, lekker (uit) eten samen of met vrien-
den.. Ja, ja, je kunt het druk hebben!? Verder zit ik zeer 

graag achterop de motor bij mijn man Sierd; we hebben 
al heel wat mooie tochten gemaakt samen! We zijn dan 
ook heel blij dat we nu lid zijn van motorclub De Honds-
rug. Alleen nu nog wat vaker aan de ritten deelnemen. 
Dit gaat gebeuren, let maar op.

Jannie Joling
“Ik ben Jannie Joling. Ik ben sinds twee jaar lid van de 
motorclub en zit achterop bij Remko Nijland. Ik heb 
dus zelf geen rijbewijs. De toerritten achterop ervaar ik 
als lekker ontspannen, ik kan heerlijk van de omgeving 
genieten en de gezelligheid bij de pauzes.”

Jannie Joling (links) en Ilona Hornstra zijn de nieuwe leden 
van de redactie van De Uitlaatklep.

 ‘Ik ben 
een mooi-
weerrijder’

 ‘Dit gaat 
gebeuren, 

let maar 
op’

Column

van de voorzitter
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Trix, Ellen en ik waren onderweg van Millau in 
Zuid-Frankrijk naar huis. In Millau hadden we de 
fabelachtig mooie 375 meter hoge brug over de 
Tarn bewonderd. De heenreis was met horten en 
stoten gegaan. Ellen had twee keer haar motor laten 
vallen. Wel vanuit stilstand gelukkig. Eerst ging haar 
linkerspiegel aan barrels en bij de tweede val brak 
het rempedaal af. De ANWB meende niet te moeten 
meewerken aan de reparatie van haar motor. Een 
vriendelijke garagehouder knoopte met tieribs het 
pedaal aan haar ‘fiets’ en gaf haar en passant een 
adres in een plaatsje onder Clermont Ferrand waar 
ze misschien geholpen kon worden. Ze moest maar 
bellen als we er waren. De snelweg richting Noor-
den lag bezaaid met mooie bochten en we maakten 
nog een onbedoeld uitstapje om een benzinepomp 
te zoeken. In het bedoelde plaatsje hadden we de 
kennis van de aardige garagehouder al snel gevon-
den. We moesten het nummer op een bord dat aan 
het afgesloten hek was bevestigd maar bellen. Het 
bellen was geen probleem, het oppakken aan de 
andere kant wel. Het was vakantie in Frankrijk. En als 
Frankrijk vakantie heeft, dan viert het ook vakantie. 
Niemand te bereiken dus. 

Opstijgen maar weer. Er zat niets anders op. Het vol-
gende probleem doemde al snel op. Want waar vind 
je in kleine plaatsjes een hotel. Het was al laat en om 
nog eens een keer de autoroute op te gaan naar een 

groter oord lag ook niet voor de hand. Ook hadden 
we geen zin om onze tenten op te zetten. Eindelijk 
zagen we een hotelletje. Voor ons uitnodigend 
hoewel de buitenkant niet uitnodigde tot al teveel 
enthousiasme. Eerst maar eens vragen of er plek 
was. Plek zat en dat is niet altijd een goed voorte-
ken. Maar niets was minder waar. De eigenaren, van 
Noord-Afrikaanse afkomst, was geen moeite teveel 
toen we vroegen of ze ook een afgesloten plek had-
den voor de motoren.  Nou gaat mijn Frans niet veel 
verder dan Haricots verts en Papa fumes une pipe, 
dus toen de eigenaresse Ici zei verstond ik het wel, 
maar begreep ik het niet. Ici bleek dus ook werkelijk 
Ici te zijn. Binnen dus. Manlief en gasten in het café 
schoven de tafels en stoelen aan de kant en werden 
op elkaar gestapeld. Vervolgens werden met ver-
eende krachten twee motoren, bepakt met tent en 
andere spullen die je bij je hebt als motorrijder ‘on 
a mission’, naar binnen geduwd en getrokken. Twee 
ja, want de derde, de BMW R1200 GS van Trix was te 
breed en kreeg een ereplaatsje in de gang tussen 
het café en het restaurant. (Zie de foto op de voor-
pagina). Na een opfrisbeurt op de kamer laafden we 
ons aan een koel glas bier/annex wijn en een heer-
lijke warme maaltijd. De volgende morgen stond de 
familie weer klaar om ons naar buiten te helpen. Er 
werden nog net geen zoenen uitgewisseld. Oh ja, 
de motor van Ellen werd pas in Nederland hersteld. 
Aan die gedenkwaardige avond in Frankrijk moest ik 
tijdens de verkiezingsperiode denken toen ik Geert 
Wilders op de televisie zijn stokpaardjes zag berij-
den. Nee, geen motor, want dat kost meer inzicht, 
gevoel en doorzettingsvermogen. 

Henk Kroezen.

Column

Stokpaardjes berijden
‘Ici bleek 
dus ook 

werkelijk 
Ici te zijn’
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‘Dus vast-
houden 

geblazen’

Wat krijg je als je twee Brabanders, een Fries en een 
Noord-Hollandse bij elkaar zet? Een hele  gezellige 
avond! Helemáál als de favoriete onderwerpen ‘motor 
en motorrijden’ zijn... en dat waren ze. Wij ( de Fries 
Sierd en de Noord-Hollandse Ilona) waren namelijk 
op bezoek bij de Brabanders, Elly en Peter de Kroon, 
want we wilden voor de nieuwe rubriek ‘Achterop…’ 
Elly het motorpak van het lijf vragen! Na een warm 
onthaal in een heel mooi en gezellig huis, met koffie 
en koek én met een lekker wijntje gingen we van 
start.

Wie is u (om maar in de Brabantse stijl te blijven)?
Ik ben Elly de Kroon en ik zit achterop bij mijn man 
Peter. 

Hoelang zit je al achterop?
Al negen jaar, want Peter heeft pas op zijn 49e (!) zijn rij-
bewijs gehaald. (Ik vraag me af hoe oud (sorry; jong) ze 
zijn dan wel niet zijn, want Elly en Peter lijken geen dag 
ouder dan mij. Na het antwoord besluit ik voortaan over 
te gaan op de mega-antirimpelcreme... én meer motor 
te gaan rijden, want dat schijnt óók te helpen, Ilona).

Elly gaat verder: We zijn begonnen met een chopper. 
Trouwens mijn vader had ook een motor. Ik was 2,5 jaar 
en zal al in motorpak tussen mijn vader en moeder in. 
Dus ik was al van kleins af gewend op de motor te zit-
ten. (Een motordiva in de dop, Ilona).

Bevalt de plek achterop?
Ik vind het echt ontspanning. Ik ben altijd blij als het 
mooie weer er weer aankomt, als je dan die motoren 
weer hoort rijden, geweldig. We gaan dan bijvoorbeeld 
met vrienden of buren leuke en mooie ritjes maken en 
dan onderweg gezellig koffiedrinken en lekker eten. 
Helemaal leuk.

Zou je niet van plek willen wisselen?
Nee, ik heb wel les gehad, dertien lessen zelfs, maar op 
een gegeven moment stuurde de lesinstructeur mij on-
der hele slechte omstandigheden - slecht weer, weg op-
gebroken en tussen druk vrachtverkeer - de snelweg op. 
Toen werd ik bang en ik had er geen aardigheid meer 
in. Eigenlijk jammer, want ik had alle speciale handelin-
gen gehad en dat ging best goed. Ik hoorde later ook 
wel van andere mensen dat die man mij nooit onder die 
omstandigheden had mogen laten rijden. Maar ik vind 
het nu wel goed zo, ik vind het prima bij Peter achterop. 
En daar komt bij, als je allebei je motorrijbewijs hebt, wil 
je ook alle twee een motor, toch? En daar hangt natuur-
lijk dan weer een bepaald kostenplaatje aan.

Ben je wel eens bang?
Nee, bij Peter achterop ben ik niet bang. Maar ik zal niet 
gauw bij iemand anders achterop stappen! Ik vertrouw 
Peter zijn rijstijl voor honderd procent, hij rijdt niet 
superhard en heel bedaard, dus helemaal goed.

Waar let je op als je achterop zit?
Overal op, want ik zit bij Peter achterop. Ik let wel mee 
op het verkeer, ik weet ook precies wanneer hij gaat 
inhalen. Ik bemoei me er niet mee. En dan natuurlijk op 
de mooie omgeving, leuke huizen, gordijntjes, hoe staat 
de tuin erbij enzo. Ook héél belangrijk, toch?  

Ben je wel eens in slaap gevallen achterop?
Nee, dat durf ik niet. Ik zit los achterop. Kijk, als je 
helemaal ingebouwd zit, zoals sommigen, dan val je 
er misschien niet zo gauw af, maar nogmaals: Ik zit 
helemaal los. Vroeger hadden we zoals ik eerder zei een 
chopper met rugsteun en dat zit je wat gemakkelijker, 
maar op onze huidige motor leun ik echt naar voren. 
Dus vasthouden geblazen.

Hierna waren de vragen op en werd er ‘off the record’ 
nog even nagekletst, maar zeker niet uitgekletst. Dat 
belooft nog wat met het komend motorseizoen voor 
de deur, héél wat kilometertjes gezelligheid.

Tekst Ilona Hornstra

Achterop ...
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De Nederlandse familie Mol heeft een jaar gelden 
in de Duitse plaats Lonnerbecke, dat ligt zo’n vijftig 
kilometer boven Osnabrück een Gasthof geopend. De 
eigenaren van Gasthof Mol, dat een restaurant, bar, 
zaal en een groot terras heeft, zijn zelf fervent motor-
rijders.

Ze rijden graag lange toerritten in een mooie omge-
ving. Geert en greetje Mol weten dus wat een motrrij-
der nodig heeft: schnitzels! “Daarom hebben we voor 
de hongerige motorrijder een schnitzelbuffet samen-
gesteld voor slechts 7,50 euro per persoon”, zegt Geert 
Mol. “Iedereen krijgt een schnitzel op het bord waar je 
zelf de saus bij kunt uitzoeken. Natuurlijk ontbreken de 
salade en de friet er niet.“

Greetje Mol voegt daaraan toe dat het niet uitmaakt of 
er groepjes van vier of hele clubs met vijftig personen 
langskomen. Äls je reserveert staat het schnitzelbuffet 
klaar. Maar natuurlijk kunnen we ook andere wensen op 
eetgebied vervullen.“
Op zondag 6 juni houdt Gasthof Mol een grillparty 
speciaal voor motorrijders.

Misschien is dit adres een mooie tussenstop voor een 
van de ritten in het toerseizoen 2010 van MTC De 
Hondsrug. Als iemand daar een route uitzet is het mis-
schien verstandig dat alvast even te mleden aan het 
bestuur. Anders rijden we misschien twee keer die kant 
op.

Kort nieuws

Schnitzelbuffet bij Gasthof Mol
‘Natuurlijk 
ontbreken 
de salade 

en de friet 
niet’

Strak & Stralend

Autoschade    Airco Service

Gebr. de Poel
Autoschade

erkend Euro Garagebedrijf

Nijverheidsstraat 1 Emmen Tel. 0591 613559

Gasthof Mol  
Einigkeitsstrasse 2  

49626 Bippen-Lonnerbecke 
Tel: 0049-5901-5013265

www.gasthofmol.com. 
gasthofmol@hotmail.com
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ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!
Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor-

rijder. Zo vind je bij ons het grootste aanbod 

aan (nieuwe en gebruikte) motoren, kleding, 

helmen en accessoires. Daarnaast bieden wij 

jou altijd een deskundig advies en een perfecte 

service. MotoPort biedt jou dus alles wat je 

zoekt onder één dak!

MotoPort Assen
Industrieweg 11, 9402 NP Assen. Telefoon: (0592) 40 60 61. 

info@motoportassen.nl  www.motoportassen.nl
Di. t/m Vr. 9.00-18.00u. Vr. koopavond 18.00-21.00u. Za. 9.00-17.00u. www.motoport.nl

We’ve got more in store
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Sommigen doen het rondje langs het IJsselmeer in 
één dag, maar vraag ik me dan altijd af: Heb je ook 
nog wat gezien onderweg? Ja, asfalt. Meer ook niet, 
want als je vanuit Emmen het IJsselmeer in een dag 
rond wil dan rijd je ten eerste heel hard en ten tweede 
heb je al je aandacht nodig bij het verkeer en/of je 
voorganger. Natuurlijk is motorrijden altijd leuk, maar 
soms wil je ook wel eens van de omgeving genieten. 
Dat kan, want MTC De Hondsrug heeft voor het week-
einde van zaterdag 12 en zondag 13 juni het Rondje 
IJsselmeer meer op het programma staan.

HEM ‘t Tolhuus
We hebben op ongeveer de helft van de rit negen 
kamers kunnen reserveren in het driesterren hotel 
HEM ‘t Tolhuus in het plaatsje Warder. Het hotel ligt op 
ongeveer twintig minuten rijden van Volendam, maar ik 
denk dat er niet veel zijn die ‘s avonds nog even willen 
stappen. Bovendien heeft het hotel een gezellige bar 
met biljarttafel. En het bier smaakt er net zo goed als in 
Volendam heb ik van horen zeggen. 

HEM ‘t Tolhuus is niet het meest moderne hotel, maar 
we hebben vijf kamers kunnen reserveren inclusief 
jacuzzi. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want we 
betalen per persoon slechts 28 euro. Daar komt nog 
wel een euro toeristenbelasting en negen euro voor het 
ontbijt overheen. We gaan er vanuit dat we ‘s avonds in 
het hotel  gezamenlijk aanschuiven voor het diner.

Route
De fraaie route begint natuurlijk in Emmen. Het start-
punt communiceren we nog. We rijden via de snelweg 
naar Meppel, waar we even verder onze eerste koffie-
stop hebben bij restaurant de Blauwe Hand. We rijden 
vervolgens via Elburg en Ermelo naar Bunschoten waar 
we onze volgende stop houden. Via Laren en Bussum, 
komen we langs Muiden, Weesp en Diemen om daarna 
naar boven af te buigen langs Amsterdam en door 
Durgerdam, Volendam en Edam. Dan zitten we al kort 
voor onze overnachtingsplek in Warder. Daar genieten 
we van een welverdiende maaltijd, voldoende drankjes 
en een gezonde nachtrust.

De volgende dag is het weer vroeg op, want we heb-
ben het tweede deel van de tocht voor de boeg. Vlak 

boven Warder slaan we linksaf en rijden de polders van 
West-Friesland binnen. We komen door en langs allerlei 
kleine plaatsjes als Oost- en West Grafdijk, Driehuizen, 
Rustenburg, onderlangs Anna Paulowna naar Wierin-
gen en dan zijn we alweer in Den Oever waar we de 
Afsluitdijk op stuiven. 32 Kilometer verder komen we 
aan in het echte Friesland. Voor Bolsward gaan we naar 
beneden langs Parrega naar Hindeloopen en door naar 
het ‘vrouwtje’ van Stavoren. We blijven dan dicht langs 
het IJsselmeer rijden om een poosje later Gaasterland 
in te duiken onder het Slotermeer langs naar Spannen-
burgerdyk naar Follega waar we onder het Tjeukemeer 
langs koersen. We rijden door naar Kuinre en komen 
dan aan bij het Nationaal Park De Weerribben. We doen 
Blokzijl aan en voor we het beseffen zijn we weer bij 
restaurant de Blauwe Hand. Vandaar koersen we over 
de snelweg weer richting Emmen.

Reserveer snel
Reserveer snel, want meer kamers dan negen hotel-
kamers hebben we niet. De belangstelling is groot. Er 
is dus plek voor achttien personen. Als er zich meer 
mensen aanmelden dan wordt er een wachtlijst aan-
gelegd en gaan we met de hotelleiding in overleg of 
we nog meer kamers kunnen boeken. Maar dat zal dan 
waarschijnlijk niet voor deze prijs zijn. Dus: wie het eerst 
komt, het eerst maalt. 

Stuur een mailtje naar: henk.kroezen@ziggo.nl of 
bel 0629-502140. We vragen je wel om meteen te 
betalen. Maak voor twee personen 56 euro over aan 
MTC De Hondsrug ING 3024300. Alleengaanden zul-
len met iemand anders een kamer moeten delen. Zij 
betalen 28 euro.

‘Soms wil 
je ook 

wel eens 
van de 

omgeving 
genieten’

Rondje langs de boorden van het IJsselmeer
Toerrit
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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

Inbraakpreventie
 

Gespecialiseerd in het plaatsen en monteren van goedgekeurd en ge-
certificeerd hang-en sluitwerk op ramen, deuren en lichtkoepels. Ook 

van garages en schuren.

Timmerwerken• Bouw• Onderhoud• 

Heidelaan 22
7822 CE Emmen

  Tel.: 06 51744118
fialbouw@home.nl
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Autobedrijf Misker 
90 jaar jong

Gerrit Misker is een markante Emmenaar. Wie hem 
kent weet dat hij altijd een vlinderstrik draagt. Die 
vlinderstrik en zijn imposante grijze baard onder-
scheiden hem ook van elke garagehouder en autover-
koper. Gerrit Misker loop je niet zomaar voorbij.

Dit jaar, begin maart, vierde Autobedrijf het 90-jarig 
bestaan. Een goede reden om Misker aan het woord te 
laten over verleden, heden en toekomst.

“Negentig jaar geleden begon mijn opa, ook Gerrit 
Misker, met een handel in rijwielen en motoren en 
een reparatie-inrichting in Nieuw-Amsterdam”, begint 
Misker zijn verhaal. “helaas heb ik hem niet zelf gekend. 
Hij overleed toen ik anderhalf jaar oud was. Wel heb ik 
veel over hem horen vertellen. Oma Annechien was een 
sterke vrouw. Ze kreeg zeven kinderen van wie er drie 
al vroeg overleden. Een groot verdriet, maar ze sprak er 
nooit over. Tot haar 75ste deed ze de boekhouding van 
de zaak. Ze overleed op haar 99ste. Tot aan haar dood 
was ze nog steeds vol belangstelling over het bedrijf.”

Emmen
Na het overlijden van opa Gerrit Misker zetten de broers 
Jan, de vader van Gerrit, en Aart Misker het autobedrijf 
voort. Aart Misker stapte er in 1969 uit waarna vader 
Jan en moeder Roelie Misker de onderneming voortzet-
ten. In 1972 openden ze ook een zaak aan de Odoor-
nerweg in Emmen. Een grote stap in die periode. Enige 
jaren geleden liet Misker aan de Kapitein Nemostraat 
een prachtig nieuw, modern en smaakvol garagebedrijf 
bouwen.  

“Ik kwam in 1974 in de zaak, nu alweer 36 jaar geleden”, 
vertelt Gerrit Misker. “Mijn broer Bert stapte in Nieuw-
Amsterdam in het bedrijf. In Emmen hebben we altijd 
Engelse merken als Austin, Morris, Triumph, Jaguar 
en Rover verkocht. Ook hebben we nog 2,5 jaar het 
dealerschap van Simca/Talbot gehad. In 1983 zijn we 
Mazda-dealer geworden en in 1999 kon ik het Ford-dea-
lerschap van Thedinga overnemen. Beiden zijn fantas-
tische merken. In 2009 kwam daar nog het dealerschap 
van Fiat bij. We hebben nu een compleet aanbod aan 
merken en types auto’s.”

Trouw
In al die jaren heeft Misker veel personeel zien komen 
en zien gaan, maar hij is er ook trots op dat er verschei-
dene zijn die al net zo lang bij het bedrijf werken als 
hijzelf. “Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Maar ook 
natuurlijk al die klanten die Autobedrijf Misker door 
de jaren heen trouw zijn gebleven. We blijven dan ook 
bezig om onze dienstverlening te verbeteren zodat we 
onze klanten optimaal van dienst kunnen zijn.”

Voor de opvolging is ondertussen gezorgd. Zoon Bram 
Misker treedt in de voetsporen van vader Gerrit. Maar 
Gerrit Misker zal, hem kennende, nog lang geen af-
scheid nemen van zijn levenswerk. In al die jaren heeft 
hij een ‘automobielimperium’ opgezet waar hijzelf maar 
ook Emmen trots op kan zijn.

Autobedrijf Misker
Kapitein Nemostraat 50,

7821 AC Emmen
Tel (0591) 654789

www.misker.nl

‘Ik kwam 
in 1974 in 

de zaak, 
nu alweer 

36 jaar 
geleden’

Sponsor
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Zondag 11 april
Middagrit 175 km
De eerste rit van het seizoen 2010. De organisatoren 
hebben een mooie rit van 175 kilometer uitgezet. We 
stappen om 12.00 uur op onze motoren en rijden eerst 
nog wat onwennig de route.
Nadere mededelingen volgen in de convocatie die per 
e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Nico Nieuwlaat en Koen Prummel.

Zondag 2 mei
Dagrit 250 km
Nadere mededelingen volgen in de convocatie die per 
e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie Peter Kroon en Bé Duinkerken

Zondag 30 mei
Dagrit Markelo 250 km+
We gaan naar de camping van Sjaak Bakker in Markelo. 
Sjaak heeft, nadat we in Markelo zijn aangekomen, een 
route door het mooie Salland uitgezet. Daarna schui-
ven we aan voor de barbecue. Deelnemers aan deze 
rit graag na ontvangst van De Uitlaatklep aanmelden 
per telefoon bij Sjaak Bakker 0655-756670 of Karst van 
Oosten 0591-522283 of per e-mail: karstvanoosten@
hetnet.nl. 
Nadere mededelingen volgen in de convocatie die per 
e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Sjaak Bakker en Karst van Oosten.

Zaterdag 12 en zondag 13 juni
Rondje IJsselmeer 550 km
Over deze rit staat een uitvoerig bericht elders in De 
Uitlaatklep. We hebben negen tweepersoonskamers 
gereserveerd. Vol is vol. Meld je aan bij Henk Kroezen: 

0591 – 6434246 of henk.kroezen@ziggo.nl.
Nadere mededelingen volgen in de convocatie die per 
e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Henk Kroezen en Bé Duinkerken.

Zondag 20 juni
Middagrit 175 km
Nadere mededelingen volgen in het clubblad en de 
convocatie die per e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Annegienus Veendijk en Bé Duinkerken.

Zaterdag 3 juli
Barbecue en klootschieten
Het is al bijna een traditie, de jaarlijkse barbecue in de 
tuin van Jan en Fenna Vos in Exloo. Ook een traditie is 
het klootschieten voorafgaande aan de barbecue. Meld 
je nu al aan bij Jan en Fenna. Tel: 0591-513492 of per 
e-mail: vos.jan.57@gmail.com.
Nadere mededelingen volgen in het clubblad en de 
convocatie die per e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Jan en Fenna Vos.

Zaterdag 10 juli
Avondrit 125 km
Nadere mededelingen volgen in het clubblad en de 
convocatie die per e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Peter de Kroon en Karst van Oosten.

Zondag 15 augustus
Vroege vogelrit 125 km
We staan vroeg op, want we willen de vogels horen 
fluiten als we onze eerste stop nemen voor het ontbijt. 
Daarna stijgen we weer op voor het tweede deel van 
deze korte rit. 

Jaarprogramma 2010 MTC De Hondsrug 

Jaarprogramma
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Nadere mededelingen volgen in het clubblad en de 
convocatie die per e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Henk Olijve, Bé Duinkerken en 
Henk Kroezen.

Zondag 22 augustus
Activiteitenrit
Ook een traditie bij MTC De Hondsrug is de Gezellig-
heids- en Activiteitenrit. Als we Iekje en Henrie van der 
Velde en Jan en Fenna Vos mogen geloven wordt het 
een rit met tal van activiteiten. We laten ons verrassen.
Nadere mededelingen volgen in het clubblad en de 
convocatie die per e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Iekje en Henrie van der Velde en
Jan en Fenna Vos. 

Zondag 5 september
Middagrit 175 km
Nadere mededelingen volgen in het clubblad en de 
convocatie die per e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Vincent en Fred Zwerink.

Zondag 26 september
Dagrit 250 km
Nadere mededelingen volgen in het clubblad en de 
convocatie die per e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Jan Vos.

Zaterdag 9 oktober
Open rit 200 km
Sinds lange tijd houdt MTC De Hondsrug weer een 
Open Rit. Iedere motorrijder kan aan deze rit deelne-
men. De inschrijving is vanaf 10.00 uur bij Autobedrijf 
Misker aan de Kapt. Nemostraat in Emmen. Misker is 

een van de sponsors van ons clubblad en hij vindt het 
een goed idee om de inschrijving te laten plaatsvinden 
in de showroom. We rekenen op heel veel deelnemers. 
Niet leden betalen 6,50 euro. Ze krijgen daarvoor bij 
vertrek of terugkomst een leuk hebbedingetje. We 
zorgen voor publiciteit in de lokale media.
Nadere mededelingen volgen in het clubblad en de 
convocatie die per e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Henk Kroezen en Bé Duinkerken.

Zondag 14 november
Contactmiddag
De broer van Sjaak Bakker heeft op een zijspan een 
avontuurlijke tocht gemaakt naar de Noordkaap. Hij 
heeft zijn reis op dia’s vastgelegd. Hij vertelt zijn span-
nende belevenissen tijdens de Contactmiddag in het 
Dorsphuis in Emmer-Compascuum.
Nadere mededelingen volgen in het clubblad en de 
convocatie die per e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Trix Meijer, Peter de Kroon en 
Eppie Nieuwlaat.

Zondag 16 januari 2011
Feestmiddag
Nadere mededelingen volgen in het clubblad en de 
convocatie die per e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Karst van Oosten en Vincent Zwerink.

Vrijdag 11 februari 2011
Algemene Ledenvergadering
Nadere mededelingen volgen in het clubblad en de 
convocatie die per e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Bestuur MTC De Hondsrug.
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Nieuwjaarsfeest
‘Gezellige 

mensen, 
lekker eten 
en drinken, 

leuke 
spelletjes 

en veel 
plezier’
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‘Dat is in 
het kort 

het 
geslaagde 

nieuw-
jaarsfeest 
van MTC 

De
 Hondsrug ’

MTC De Hondsrug
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‘Er staan nu drie motoren in de schuur’

...Remko Nijland
Woonplaats :  Erica
Leeftijd  :  53 jaar 
Beroep  :  Uitvoerder bij Harsco  
     Infrastructuur Isolatie,  
     Steigerbouw en Coating 

Hoe lang ben je al lid van MTC De Hondsrug?
Ik ben lid sinds 1995
 
Waarom ben je lid geworden?
Ik ben lid geworden nadat ik eerst met mijn twee old-
timers diverse toerritten in Nederland heb gereden bij 
de Spartaclub te Apeldoorn. Met mijn toermotor reed 
ik vaak alleen, daarom leek het mij leuk om met andere 
motorvrienden ritten te kunnen rijden op een iets snel-
lere motor.
 
Op welke motor rijd je nu?
Ik rijd nu op een Kawasaki ZZR 1100.
 
Is dit je eerste motor of heb je meerdere gehad?
Mijn eerste motor kreeg ik toen ik negentien jaar was, 
dat was een Sparta 250cc uit 1956, een erfstuk van mijn 
vader. Mijn tweede motor was een Honda VF1000F en 
mijn derde motor een Sparta 250cc 2-pitter uit 1958. 
Met de twee Sparta’s rijd ik nog regelmatig samen met 
mijn zoon enkele toerritten in Nederland bij de Sparta-
club.
 

Heb je nog meer motoren in de schuur staan?
Ja, op dit moment staan er drie motoren in de schuur. 
De twee Sparta’s dus en vijf jaar geleden heb ik mijn 
Honda VF1000F ingeruild op de Kawasaki ZZR 1100.
 
Wat was je mooiste toerrit of vakantie op de motor?
Mijn mooiste vakantie op de motor was een lang 
weekend met mijn vriendin Jannie, naar Cochem aan 
de Moezel. Ondanks de regen hebben we toch genoten 
van de mooie omgeving en het leuke bochtenwerk.
 
Waar zou je ooit nog eens op de motor naar toe wil-
len en waarom?
Mijn grootste wens is om op een Harley Davidson door 
Amerika te rijden. Ik zou dan kiezen voor de historische 
Route 66. 

Heb je nog wensen voor de club?
Ik wens dat het ledental zal stijgen en dat de verstand-
houding tussen de motorvrienden zo blijft zoals het nu 
is en dat we ongevalvrij na elke toerrit weer naar huis 
kunnen gaan.

Tekst Jannie Joling

Acht vragen aan...

‘Op een 
Harley 

door 
Amerika’
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www.autoservicehorstmann.nl

Nijverheidsstraat 10
7815 HV Emmen
Tel. 0591 612442

A.P.K. | REPARATIE | ONDERHOUD | ALLE MERKEN | CAMPERS

• Keuze uit ± 150 motoren, waarvan 25 op locatie 
• In- en verkoop van alle merken, nieuw en gebruikt
• Onderhoud en reparatie van alle merken
• Winterstalling en winterbeurt
• Verhuur motoren
• Accessoires en onderdelen

• Afhandeling schades. Eventueel leenmotor
• Inbouw alarmsystemen
• Zeer gunstige financieringsmogelijkheden
• Ruime keus in kleding en helmen
• Altijd bandenacties. Alle merken voor  

weg- en crossmotoren.

Motorsport Klazienaveen is dealer van onder meer: 
Shark, Alpine Stars, Rev’it, HJC, Dunlop, Bridgestone, Motorex Oil, Putoline Oil, Afam, Kenny en Forte.

Kom gerust langs. Ook voor een kopje koffie in onze gezellige koffiehoek.

Voor al uw wensen op het gebied van weg- en crossmotoren

Industriestraat 3
7891 GV Klazienaveen
Tel: 0591 -39 34 08

fax: 0591 -39 34 18
Mob:06-25 37 60 69

www.motorsportklazienaveen.nl
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Jan Vos Toerkampioen 2009 MTC De Hondsrug

Jan Vos is dit jaar Toerkampioen van MTC De Honds-
rug geworden. Hij behaalde 42 punten. Hij versloeg 
met slechts twee punten verschil Peter de Kroon. Bé 
Duinkerken kwam daar weer achteraan met twee 
punten minder. Een spannende competitie con-
stateerde ook voorzitter Henrie van der Velde. Hij 
huldigde de drie winnaars tijdens de feestmiddag in 
café De Haven in Schoonoord.

De toerkalender van de club gaf aan dat er in 2009 weer 
negen toerritten verreden werden. Acht daarvan telden 
mee voor het clubkampioenschap. De avondrit werd 
na overleg uit de telling geschrapt. Die avond werd 

door het KNMI een weeralarm afgegeven waarna de 
organisatoren besloten de rit niet door te laten gaan. 
De volgende avond vond de toerrit wel doorgang, maar 
omdat veel leden die avond andere verplichtingen had-
den werd besloten de rit niet mee te laten tellen voor 
het toerkampioenschap.

Vanaf de eerste rit in april was de opkomst zeer goed. 
Aan die eerste rit namen zestien leden mee plus vier 
duopassagiers.  Van de 32 rijdende leden zijn er 27 
leden die één of meerdere ritten hebben meegereden. 
Gemiddeld reden er twaalf leden per rit mee terwijl ook 
de duopassagiers  goed van de partij waren.

Over het weer, behalve dan het weeralarm, hadden 
de deelnemers niet te klagen. De laagste temperatuur 
gemeten was 10 graden en de hoogste temperatuur bij 
de dagrit was 23 graden. Bij drie ritten viel er een beetje 
regen, zodat we over het algemeen kunnen spreken 
van een redelijk toerseizoen.

Voordat een route tot stand komt moet deze uitgezet 
en voorgereden worden om verkeerd rijden te voorko-
men. Dat is dit jaar weer heel goed gegaan. Bij elke rit 
waren de leden enthousiast over de uitgezette route. 
Iedereen die een of meerdere routes heeft uitgezet 
wordt daarvoor hartelijk bedankt. 

Tekst Bé Duinkerken

Uitslag Toerkampioenschap MTC De Hondsrug 2009

1e            42 punten  Jan Vos (Sinds 1995 lid van de  club en voor de zevende keer clubkampioen) 

2e 40 punten  Peter de Kroon

3e 38 punten  Bé Duinkerken

4e           36 punten  Karst van Oosten en Johan Bentlage

 6e 35 punten  Arie Duinkerken

7e 27 punten  Henrie van de Velde

8e 26 punten  Henk Kroezen

9e 25 punten  John van de Werf  Vincent Zwerink

11e 21 punten  Annegienus Veendijk

12e 20 punten  Roelof Brouwer

13e 16 punten  Koen Prummel

14e 15 punten  Rob Nibbele Trix Meijer, Sierd Hornstra, Johan Gerdes

18e 11 punten  Nico Nieuwlaat

19e 10 punten  Remco Nijland 

20e 5 punten Janet de Boer, Jan van Peer, Fred Zwerink, Jan Wolters, Martijn Kroon, Henk Vredeveld, 
                    Henk Olijve en Jozef Kap

‘Een 
spannende 
competitie’
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Op de vraag hoe ze in de toekomst op de motor 
gaan zitten is het antwoord luid en duidelijk: “Neu-
traal. We gaan nu genieten van wat anderen ons te 
bieden hebben.” Iekje van der Velde wil samen met 
haar Henrie écht gaan genieten van het motor-
rijden. “Het lijkt me heerlijk om niet meer in ieder 
dorp na te hoeven denken: waar ik ben en door 
hoeveel plaatsen zijn we inmiddels gereden? Als 
we tijdens een rit gezellig aan de koffie en het ap-
pelgebak zaten, was ik in gedachten al een verhaal 
aan schrijven voor het clubblad of na te denken 
wie ik zou kunnen vragen daarvoor. Die druk is nu 
weg.”

Iekje en Henrie van der Velde hebben definitief een 
punt gezet achter hun werkzaamheden voor de redac-
tie van De Uitlaatklep. Maar liefst tien jaar zijn ze hét ge-
zicht geweest van de redactie. Daarnaast heeft Henrie 
de belangrijke taak van voorzitter naast zich neerge-
legd. Sinds 2002 hanteerde hij de voorzittershamer van 
MTC De Hondsrug. Door gezondheidsproblemen vindt 
de ex-voorzitter dat hij zijn taak niet meer naar behoren 
kon uitvoeren. “Ik neem die taak uiterst serieus”, legt hij 
uit. “Als voorzitter dien je zoveel mogelijk aanwezig te 
zijn bij de activiteiten van de club. Dat is me het afge-
lopen jaar helaas niet gelukt. Vandaar het besluit om er 
mee te stoppen.”

Of Henrie en Iekje komend motorseizoen weer vaker 
van de partij zullen zijn, is nog even koffiedik kijken. Alle 
medische onderzoeken die Henrie moet ondergaan, 
zijn nog niet afgerond. 

Gelachen
Zowel Iekje als Henrie kijken met een goed gevoel terug 

op hun jarenlange inspanningen voor de motorclub. 
Beiden zijn al lid sinds maart 1992. Voormalig lid Jan 
Buist, een collega van Iekje, maakte beide echtelieden 
enthousiast voor de club.
“Het jaar erop hebben we als ‘groentjes’ twee toerritten 
uitgezet”, herinnert Iekje zich nog goed. “Dat was een 
hele gezellige periode. We gingen met twee koppels 
in een auto een route in elkaar zetten. Daar waren we 
een hele of halve dag mee bezig. Gewoon zelf de boel 
uitzoeken. We hebben wat afgelachen met elkaar. Nu 
gaat het allemaal met de TomTom of Garmin. Misschien 
ook wel leuk hoor, maar ik verlang nog wel eens naar 
die andere tijd terug.”

Klein Rieksie
Alsof de Van der Velde’s nog niet actief genoeg voor 
MTC De Hondsrug waren, organiseerden ze in het 
verleden ook regelmatig feestjes voor de leden. Mooi 
voorbeeld van een zeer geslaagd én goedkoop feestje 
was een optreden van ‘Klein Rieksie’ uit Zweeloo.
“Ik belde hem met het verzoek of hij op een bepaalde 
datum kon optreden, want hij had zo’n mooie conferen-
ce over de TT. Ik moest ook weten wat het ging kosten 
natuurlijk. Dat bleek behoorlijk boven de begroting”, 
weet Iekje nog. “Toen ik vertelde dat het voor onze 
motorclub was, deed hij het voor de helft van het geld. 
Fantastisch van die man en het werd een fantastische 
avond.”

Moeilijk
De club telde in 1992 ruim zeventig leden met een 
gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Nu zijn er .. leden en 
ligt de gemiddelde leeftijd een stuk hoger. “Zo rond de 
vijftig”, denkt Henrie. “We hebben er de laatste jaren 
wel heel erg aan moeten trekken om mensen te vinden 

Henrie en Iekje nemen gas terug

‘Samen 
echt gaan 
genieten 

van het 
motorrij-

den’

>>
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Zo maar een zondag in huize De Kroon
Het is nog vroeg zo’n 07.15 uur. Ik word wakker met 
dikke ogen van het slechte slapen. Ik sta op en doe 
het rolgordijn omhoog, ja want dat hebben wij toe-
vallig, anders had ik wel gezegd: ik sta op en doe de 
gordijnen open. Die hebben wij ook, maar die waren 
al open. Ik kijk naar buiten en zie dat er weer een 
lekker pak sneeuw ligt, hmmm dat wordt schuiven, 
vegen en zout strooien vertel ik mezelf. Eerst maar 
naar beneden het kleinste kamertje in en daarna een 
bakkie thee zetten. Ik kijk nog maar eens naar buiten 
en jongens wat is het eigenlijk toch mooi een wonder 
van de natuur die mooie witte deken. Het is inmiddels  
al bijna acht uur en ga mijn pc-tje maar eens aanzet-
ten. Eerst even kijken naar de nieuwsberichten en dan 
naar alle mailtjes die ik krijg.

Ik hoor boven wat gestommel en zie dat 
mijn ‘kulleke’, dat is Brabants, van de trap 
af naar beneden komt. Want als ze nou 
de trap op was gegaan naar boven was 
ze al beneden geweest. Maar om een kort 
verhaal lang te maken, ze was beneden. 
Goeie morgen. Ja goeie morgen. En vraag 
ik... lekker geslapen? Nee, zegt ze. Nou 
dat is duidelijk toch. Zo eerst even een 
bakske thee doen samen en dan naar 
boven om dikke kleren aan te doen want 
er moet gewerkt worden. Buuten is het 
koud en mijn neus begint te lopen. Het 
is maar goed dat ik die te pakken kon 

krijgen want zeg nou eerlijk, wat is een Petertje zonder 
neus. Ha ha.
De dikke pak sneeuw is al snel verdwenen van de stoep, 
even wat zout strooien en maar hopen dat
alles een beetje schoon blijft. Op naar het volgende 
karweitje; Eten, of zoals ze het hier zeggen lunchen. Bij 
ons heet dat: un botterhammeke nete eeejjjj. Zo dat 
zit er ook weer in en hup op naar het volgende werkje. 
Volgende werkje? Uhht is zondag hoor en dan motte 
wa geniete van oewe rust. Och dat maak mij niets uit.

Ik ga nu beginnen met het verbreden van de ven-
sterbanken. Ja, want dat kan ik namelijk ook. Handig 
manneke ben ik hoor. Zo, de boel gezaagd, gelijmd en 
geschroefd een likje verf en klaar is Peet. Inmiddels is 
het al ver in de middag en gaan we maar eens beginnen 
met waar wij zo goed in zijn. Juist ja, de borrel en wat 
te knabbelen. En dan wordt het avond en helaas kan ik 
daar niets over vertellen. O nee? Nee en waarom dan 
niet? Nou omdat ik rond een uur of zes ben gestopt met 
dit verhaaltje te schrijven. Ha ha. Wie weet komt er ooit 
eens een deel twee.

Voor nu wensen wij alle leden een voorspoedig en een 
pechvrij motorseizoen toe. Zo jongens en meisjes mijn 
verhaaltje zit er op en ik hoop jullie allemaal gauw weer 
te zien bij de komende activiteiten van de club.

Groetjes van Peter de Kroon….(die van die mooie 
Suzuki Bandit en nu van een Honda Pan European)

‘Dan motte 
wa geniete 

van oewe 
rust’

die ook iets voor de club wilden doen.” Daarmee doelt 
hij op op het onvermogen en/of desinteresse om een 
verslagje te schrijven van een verreden toerrit.
“Iedereen vindt het leuk om in het clubblad te lezen 
hoe de rit of dag is geweest. De foto’s te bekijken en wat 

de ervaringen waren. Maar bijna niemand die spontaan 
aanbood een bijdrage te leveren. Ze hebben het alle-
maal te druk. Dat vonden Iekje en ik wel eens moeilijk.”
Dat het clubblad toch nog redelijk gevuld werd is voor 
een groot deel te danken aan ‘anonieme schrijvers’. Een 
grijns verschijnt op het gezicht van Iekje van der Velde. 
“Ik maakte dan maar weer een verhaal of verslag onder 
de naam Anoniem of onder de naam ‘Een tevreden 
motorrijder of passagier’.” 

Loslaten
De familie Van der Velde ziet de toekomst van MTC De 
Hondsrug met vertrouwen tegemoet, al kost het ze wel 
een beetje moeite het clubblad los te laten. “Het is toch 
in al die jaren een beetje ‘mijn kindje’ geworden”, vertelt 
Iekje. “Anderen hebben in de tussentijd ook hun best 
gedaan en bijdragen geleverd maar kwamen er niet 
echt aan toe. Nu is er met de komst van Henk, Trix, Ilona 
en Jannie gelukkig weer een voltallige redactie. Ze heb-
ben er een prachtig clubblad van gemaakt.”

Trix Meijer

Column



22



23



24

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


