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Van de Redactie 

Hallo beste motorsportvrienden, hier al weer 
de derde uitgave van ons mooie clubblad 
De Uitlaatklep. Ook dit keer is hij weer goed 
gevuld met nieuwtjes, verslagen en het wel 
en wee van toerclub M.T.C. De Hondsrug.

In deze uitgave kun je onder meer verslagen 
lezen van de Vroege vogels- en Gezelligheids-
rit. De Gezelligheidsrit ging naar Pieterburen, 
boven in Groningen, waar we zeehondjes 
hebben bekeken. Maar waar wij, als een van 
de organisatoren helaas zelf niet bij aanwezig 
konden zijn door een acute blindedarmont-
steking gevolgd door een spoed operatie van 
Iekje. Aan de foto’s te zien was het een zeer 
geslaagde dag.

Heel erg blij zijn we met de vakantieverhalen 
van onze leden. Het is leuk om een vakantie-
dagboek bij te houden voor jezelf maar het 

is nog leuker om jouw belevenissen te delen 
met je motorsportvrienden. Ook zijn we blij 
met de foto s van de leden zelf, die gebruikt 
worden voor onder meer onze website www.
mtcdehondsrugemmen.nl  en natuurlijk 
het clubblad. Je kunt je foto’s opsturen naar 
h.v.d.velde21@kpnplanet.nl. Bij voorbaat dank.

Hierbij doe ik ook nog een oproep voor nieu-
we redactieleden. Henrie en ik stoppen met 
ingang 2010 met de redactionele werkzaam-
heden. Na tien jaar vinden wij het welletjes 
en geven graag het stokje door. Henk en Trix 
blijven wel in de redactie, maar het zou leuk 
zijn als ze versterking zouden krijgen.
Reacties kun je sturen aan
trix.meyer@versatel.nl
 

Iekje van der Velde
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Van de voorzitter

Bé geniet nu 

We vonden het vooral jammer 
dat we niet mee konden rijden 
met de Gezelligheidsrit, omdat 
we mede de rit hadden uitge-
zet. Gelukkig is dit door ande-
ren heel goed opgevangen.

Het einde van het motorsei-
zoen 2009 voor de club komt 
helaas al weer in zicht. Op het 
moment van schrijven zijn er 
nog twee ritten te verrijden. 
Zoals jullie in ons clubblad al 
hebben kunnen lezen zijn we 
op zoek naar nieuwe redactie-
leden. Met ingang van 1 januari 
2010 stoppen Iekje en ik na 
tien jaar met de redactionele 
werkzaamheden. Kandidaten 

kunnen zich aanmelden bij 
Henk Kroezen of Trix Meijer, de 
andere redactieleden. Bij ons 
mag natuurlijk ook.
Ik wens iedereen nog veel 
plezier bij de laatste activitei-
ten van dit jaar. In november 
is er nog een informatie annex 
gezellige middag. Voor die 
bijeenkomst zijn we op zoek 
naar leden met een niet al-
ledaagse hobby. Als je zin hebt 
daar iets van te laten zien of iets 
over te vertellen, laat het ons 
dan weten. Dan kunnen we dat 
inplannen.

Henrie  van der Velde

Zijn 65ste verjaardag vierde 
penningmeeste Bé Duinkerken 
op gepaste wijze. In zalencen-
trum Hoff in Klazienaveen had 

hij familie, vrienden en ken-
nissen uitgenodigd om deze 
mijlpaal mee te vieren. Meer 
dan vijftig gasten genoten van 

de muziek van de Eenmans-
band Chris, de drankjes en het 
geweldige buffet. Natuurlijk 
werd Bé ook toegezongen door 

alle gasten. De volgende dag 
moest Bé weer vroeg op om 
de dagrit door mooie Duitse 
plaatsen voor te rijden.

Veel heb ik dit keer niet te schrijven voor de derde uitgave 
van De Uitlaatklep nieuwe stijl. Bij twee toerritten, de 
Gezelligheidsrit van 23 augustus en de Middagrit van 6 
september, konden Iekje en ik helaas niet aanwezig zijn. 
Iekje moest namelijk geopereerd worden aan een acute 
blindedarmontsteking. 

Uit het Gastenboek
Motorrijden in Midden-Portugal 
Het landschap is fantastisch, afwisselend en uitdagend. 
Hier kun je nog heerlijk rijden op de binnenwegen want 
er is nauwelijks verkeer. Dit gebied is het best bewaarde 
geheim voor de motorrijder! Geen zin om het hele eind 
naar Portugal te rijden? We kunnen u in contact brengen 
met een transporteur die veilig en goedkoop uw motor 
vervoert. Kijk eens op: www.bezoekportugal.nl.

Dit soort berichtjes worden in het Gastenboek van www.
mtcdehondsrugemmen.nl geplaatst. Een tip: kijk eens wat 
vaker op de website van de club.

officieel van de AOW
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Hoe lang ben je al lid van MTC 
De Hondsrug?
Sinds  2002

Waarom ben je lid geworden?
Voor de gezelligheid  

Op welke motor rijd je?
Truimph Tiger 1050 se

Heb je misschien nog meer 
motoren in de schuur staan?
Helaas niet

Rijd je gewoon mee, of doe je 
nog meer voor de club?
Ik rij gewoon mee. Ik ben 
wel een paar jaar redactielid 
geweest maar daar ben ik door 
tijdgebrek mee gestopt.

Wat was je mooiste toerrit of 
vakantie op de motor? 
In de Alpenlanden ben ik al-

meerdere keren geweest. Ik kan 
er geen genoeg van krijgen van 
die bergpassen.  

Waar zou je ooit nog eens op 
de motor naar toe willen en 
waarom?
Naar de TT Isle of Man. Dit lijkt 
me geweldig om te zien hoe 
de coureurs over het circuit 
vliegen
En de beruchte feesten natuur-
lijk meemaken.

Heb je nog wensen voor de 
club?
Ik heb het prima naar mijn zin, 
maar persoonlijk mag van mij 
het rijtempo wel wat omhoog 
met name in de bochten. 

Acht vragen aan Karst van Oosten

Naam  :  Karst van Oosten
Woonplaats :  Nieuw-Weerdinge
Leeftijd  :  31 jaar 
Beroep  :  Voor de crisis autoverkoper, maar dit  
     zit even tegen dus ben ik momenteel 
     autoruitreparateur 
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Op tijd uit de veren voor de Vroege vogelrit
De Vroege vogelrit op zondag 
9 augustus was voor ons toch 
wel heel vroeg. De datum 
viel namelijk precies in onze 
vakantie en als we vakantie 
hebben zetten we dus nooit 
een wekker. Om toch op tijd 
om acht uur ’s morgens bij het 
Aquarenabad in Emmen te zijn 
en er oom nog een beetje fris 
uit zien hadden we de wekker 
om 5.45uur gezet. Er was er 
een die wel problemen met 
dit vroege tijdstip had, dat 
was ons trouwe viervoeter. Die 
was niet vooruit te branden, 
maar er moest toch eerst 
een poepje en plasje gedaan 
worden voor dat de baasjes 
konden vertrekken.

Rond de klok van acht uur 
vertrokken we met negen 
motoren en drie duopassagiers 
richting Schoonebeek. Daar 
gingen we de grens over naar 
onze oosterburen. Via Veldhau-

sen en Nordhorn reden we naar 
het mooie Ootmarsum. Het 
was rustig op de wegen, het 
ging dus lekker vlot tot aan de 
pauzeplaats in Lutte.

Ontbijt
In dit dorp stond bij café Lutters 
Kwartier een heerlijk ontbijt 
op ons te wachten met verse 
bolletjes wit- en bruinbrood, 
verschillende soorten broodbe-
leg, koffie en thee en natuurlijk 
gekookte eieren. Van dit alles 
werd gretig gebruik gemaakt. 
Iedereen had wel trek na de 
vroege start. De gekookte eie-
ren gingen dan ook als warme 
broodjes over de toonbank, 
de een met eigeel en de ander 
zonder? Nadat we allen heerlijk 
verzadigd waren ging de reis 
weer verder.

Om een pauzeplaats te vinden 
waar je ‘s morgens al vroeg 
kunt ontbijten met een groep 

is soms moeilijk, maar Jan en 
Fenna wisten dat we hier wel-
kom waren. Ze hebben daar in 
de omgeving eens een vakantie 
gehad en waren toen zo slim 
om te informeren of er de 
mogelijkheid was om met de 
motorclub te komen ontbijten 
tijdens een van de ritten. En 
we waren welkom. Het was al-
lemaal goed verzorgd, dus een 
pluspunt voor de organisatie.

IJs en koffie
De tocht werd voortgezet 
richting Oldenzaal en daarna 
Rossum en Weerselo. Voor de 
meeste vaste rijders kwamen 
we in een bekend gebied 
terecht met de plaatsen Vasse, 
Manderveen en Kloosterhaar.
Via mooie binnenwegen met 
veel bochtwerk kwamen we uit 
in Hardenberg. Via Gramsber-
gen en De Krim ging het in de 
richting Zwinderen en tenslotte 
bij het eindpunt in Gees.

Bij  het koffie-, ijs- en spijssalon 
van Talentie Gees werd er onder 
het genot van een ijsje of koffie 
nog gezellig nagepraat over de 
route. Daar vandaan reden we 
samen richting Emmen en kon 
ieder zijn eigen afslag nemen 
naar huis.

Baksteenformatie
Ik wil nog graag even opmer-
ken dat er met dit groepje 
rijders heel netjes is gereden, 
precies zoals het hoort in 
baksteenformatie. Wij reden 
achteraan en konden het goed 
zien. Ik heb geprobeerd er een 
foto van te maken, maar ik ben 
geen geweldige fotograaf en al 
helemaal niet achterop een rij-
dende motor, dus van die foto’s 
hoef je niet veel te verwachten. 

Hierbij wil ik de organisatie van 
deze rit bedanken.

Iekje van der Velde
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Gezelligheidsrit door het prachtige 
Noord-Groningen
De hele week was het al druk 
geweest, op vrijdagavond een 
barbecue, op zaterdagavond 
hetzelfde en dan stond er op 
zondag 23 augustus ook nog 
de Gezelligheidsrit van onze 
motorclub op het program-
ma. Vincent had al gevraagd 
of ik mee ging. Zaterdag 
tegen de avond toch maar de 
knoop doorgehakt en hem 
gebeld dat wij met elkaar 
mee zouden rijden.

Het zou een mooie dag 
worden. De regenkleding kon 
thuisblijven. Het hele vooraf-
gaande seizoen was ik nog niet 
in de gelegenheid geweest om 
aan een of andere rit deel te 
nemen. Door een stomme mis-

ser van mij en Vincent hadden 
wij de jaarvergadering gemist 
en zie het gevolg: De meeste 
ritten zijn in de weekeinden 
dat ik moet werken.

Tank vol
Dus zondag stond de motor 
klaar en was het wachten op 
Vincent om samen te vertrek-
ken. Blijkbaar had ik hem even 
gemist, want hij kwam van 
een hele andere kant dan ik 
verwachtte.Eerst de tank maar 
even volgooien en doorgere-
den naar de parkeerplaats bij 
het Aquarena zwembad. Daar 
stonden de meesten al met el-
kaar te praten en was het nog 
even wachten op de anderen.
Vervolgens kwam secretaris 

Annegienus Veendijk met de 
mededeling dat de organisa-
toren van de rit verhinderd 
waren omdat een van beiden 
plotseling in het ziekenhuis 
was opgenomen. Het ging 
allemaal goed met haar en wij 
kregen nu te maken met twee 
voorrijders, die op donderdag 
pas de route onder ogen had-
den gekregen. Ze hadden hem 
niet voor kunnen rijden, hoog-
uit even kijken op de kaart 
waar het overal langs ging. 
Maar gezien de ervaring van 
deze leden had ik had volste 
vertrouwen dat het goed ging 
komen.

Rap tempo
De groep werd opgesplitst 

en vervolgens ging het in rap 
tempo richting het Gronin-
gerland. Via Ter-Apel richting 
Veendam. Rijdend langs het 
Wildervanckkanaal ter hoogte 
van Stadskanaal bleken wij niet 
de enigen te zijn die van het 
mooie weer aan het genieten 
waren: zeker 150 vissers zaten 
er langs de waterkant om in 
wedstrijdverband te kijken wie 
er de meeste kilo’s vis uit ging 
trekken. Er deden zeker twee 
collega’s mee, die niet onver-
dienstelijk landelijk compe-
titie vissen en ook binnen de 
NPSB-sport met regelmaat een 
eerste plek vissen. Ik had er 
ook misschien tussen kunnen 
zitten.
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Via de N33 en de A7 ging het 
richting Kolham, Froombosch 
naar Harkstede. Even was er 
een situatie dat er een weg af-
gesloten was, maar een omlei-
dingroute werd door de eerste 
groep, terwijl de tweede groep 
het riskeerde om langs de 
‘gesloten verklaring’ te rijden en 
erop te gokken dat het wegdek 
goed berijdbaar was. Dat bleek 
ook een prima keuze. Zo werd 
er gepauzeerd bij café-restau-
rant Boei 12 aan het Schildmeer 
vlak bij Steendam. Een prachtig 
uitzicht op het water en prima 
koffie en appelgebak. 

Groninger blaarkop
Vervolgens ging de rit verder 
via mooie landweggetjes naar 
de omgeving van Tinallinge. 

Volgens mij kwam ik daar het 
enige weiland tegen waar 
nog de Groninger blaarkop 
in het weiland stond. De rit 
eindigde op de parkeerplaats 
van restaurantschip ‘t Appeltje 
in Pieterburen. Over een mooi 
wandelpad en een steil brug-
getje konden we binnendoor 
naar de Zeehondencrèche. De 
entree was voor rekening van 
de club. 
Een groot deel van de mee-
rijdende leden was nog nooit 
in Pieterburen geweest. Ik 
ook niet. Ik had het mij groter 
voorgesteld, maar al lezende op 
de kaartinfo in de hal moet je 
toch concluderen dat het niet 
goed gaat met onze zeehon-
den. Er wordt door Lenie ’t Hart 
en haar medewerkers goed 

werk verricht. Niet lang daarna 
zaten we met z’n allen lekker 
buiten in de zon bij ’t Appeltje 
waar een prima maaltijd werd 
geserveerd.

Verbazing
Na de pauze vertrokken we 
in de richting van Baflo en 
Winsum. Voor mij was het 
de eerste keer dat ik in deze 
omgeving rondreed en ook nu 
viel ik weer van de ene verba-
zing in de andere. We reden 
over mooie bochtige weggetjes 
en door prachtige dorpjes. 
Zeker in Garnwerd was het zeer 
gezellig. Mooie terrassen aan 
het water, zwemmers in het 
kanaal, een zeer gezellige boel. 
Ook het volgende rondje via 
Aduarderzijl, Ezinge, Aduard 

en Winsum weer terug naar 
Garnwerd was prachtig. Via 
Hoogezand, Hoogkerk, waar de 
suikerfabriek al druk gesloopt 
wordt en Groningen ging het 
naar het tankstation ter hoogte 
van Haren. De rit zat erop. 

Graag spreek ik de complimen-
ten uit voor Annegienus en 
Jan Vos,  die zonder voorbe-
reiding de route tot een goed 
eind brachten. Ik spreek zeker 
namens iedereen dat het een 
mooie rit was en we hopen op 
een spoedig herstel van Iekje 
van der Velde

Fred Zwerink



8

Schrijf eens een verhaal wordt 
er aan mij gevraagd over de 
vierdaagse Moezel-Wester-
waldtour. De mensen die mij 
kennen weten dat beter kan 
vertellen dan schrijven, maar 
ik ga het proberen. Op don-
derdag 10 september ‘s mor-
gens was het verzamelen bij 
Motoport in Stadskanaal. We 
werden ontvangen met koffie, 
thee en lekkere broodjes. Ook 
werden we voorgesteld aan de 
binnendruppellende meder-
eizigers.

Zo rond negen uur vertrok-
ken we onder de begeleiding 
van Bertje van MBM-Travel. Via 
leuke weggetjes zaten we al 
gauw bij onze oosterburen in 
het mooie Duitsland. Na een 
paar uurtjes rijden hadden we 
‘al’ onze eerste koffiestop. Maar 
goed ook, want ik had namelijk 

geen spuug meer om te tuffen, 
Nieuw
Voor mij persoonlijk was dit al-
lemaal nieuw, het was de eerste 
keer dat ik georganiseerd op 
pad ging en ik had dus geen 
enkele ervaring met wat mij de 
komende dagen te wachten 
stond. Hoe verder we Duitsland 
in kwamen hoe mooier het 
werd en hoe meer er verlangd 
werd van onze stuurmanskun-
sten. Hier kregen we alvast een 
voorproefje van hoe het de 
komende dagen zou zijn. Jon-
gens, jongens wat een genot 
om daar te kunnen rijden zeg. 

Nou dan kom je aan bij het 
hotel, spullen naar de kamer 
brengen andere kleertjes aan 
en dan… juist ja een lekkere 
koude Krombacher naar binnen 
werken, want die hadden we 
wel verdiend hoor. Het hotel 

vond ik trouwens erg goed, lek-
ker eten en het personeel was 
supervriendelijk waarvoor dank 
aan MBM -Travel.

Echte werk
Na een goed ontbijt gingen we 
de tweede dag, na ingedeeld 
te zijn in twee groepen, op pad 
voor het echte werk. Wat is het 
daar mooi zeg. Een paradijs 
voor de motorrijder. Zelf dacht 
ik dat ik toch wel een beetje 
motor kon rijden. Nou… mis 
hoor. Als je zag hoe ons Bertje 
door de bergen en omgeving 
reed, echt petje af om het zo-
maar te zeggen. Maar voor de 
jongens van MBM is het totaal 
geen probleem als je nog niet 
echt mee kan in het tempo. 
Even stoppen, uitleggen en ver-
tellen hoe we het wel moesten 
doen en dan weer op pad om 
de reis voort te zetten. Ik heb 

echt veel geleerd en dan gaat 
het motorrijden meteen een 
stuk gemakkelijker. Nogmaals 
wat is die omgeving daar mooi 
zeg en wat heb ik genoten.

Ik vertelde al dat we ingedeeld 
waren in twee groepen. Er 
werd geprobeerd om tijdens de 
koffie- en de lunchpauzes met 
de hele groep samen te zijn. En 
dat is mooi mensen. Zeventien 
motoren op een rij en het ter-
ras gelijk vol met luidruchtige 
Nederlanders op één na dan. 
Na deze mooie rit reden we 
aan het einde van de dag weer 
terug naar het hotel. Lekker 
douchen, omkleden, kouwe 
rakker pakken en genieten van 
het eten. Daarna onder het 
genot van een drankje gezellig 
nakletsen en heel veel lachen. 
Wat een toffe groep hadden 
we. Zo dan het bedje opzoeken, 

Genieten van een leerzaam motorweekeinde

Peter de Kroon met alle deelnemers aan de Moezel-Westerwaldtour. 
De trip is georganiseerd door Motoport Stadskanaal.
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Bloeddorstige roofdieren
Wat is dat toch met motorrijders. Normaal gesproken zijn het 
allemaal lieve mannen, maar zo gauw ze zich in hun vaak te 
krappe leren motorpak hijsen veranderen ze in bloeddorstige 
roofdieren op zoek naar hun prooi. Als de helm eenmaal over 
de vaak al dun behaarde schedel gaat en ze de twee stuurhelf-
ten in de knuisten hebben dan is er al helemaal geen redelijk 
woord meer uit te krijgen. En als dat wel zo zou zijn, dan kun-
nen anderen het toch niet horen achter het scherm vandaan. 
Het gas erop, het liefst stilstaand, want de Leo Vince, de Laser 
of de Akrapovich moet je wel even horen natuurlijk en weg is 
hij. Op zoek naar verre einders of misschien toch gewoon een 
rondje om de kerk. Dat laatste is vaker het geval, want verre 
einders zijn wel een verrekt eind weg en moeder de vrouw 
heeft haar ‘roofdier’ graag onder haar vleugels. 
Meestal zie je het soort langskomen in een groep. Ze passen 
zich helemaal aan het kuddegedrag aan. Ze doen precies wat 
hun voorganger ook doet. Wat nou vrijheidsgevoel, helemaal 
niet. Luisteren wat de leider van de kudde aangeeft. Gaat hij 
links, dan gaan ze allemaal links. Groet hij de kuddes die ons 
tegemoet komen, dan groeten ze allemaal. Het zijn net een stel 
makke schapen.
Zitten ze eenmaal aan tafel in een Duits restaurant dan is het 
helemaal lachen. De menukaart laat zich slecht lezen, want 
waar staan de schnitzels. Hühner Keule, Schweinebraten und 
bratkartoffeln. Totdat de bejaarde serveerster, die precies 
weet hoe ze haar mannetjes moet aanpakken, zegt dat er 
ook gewoon Jäger- en Zigeunerschnitzels mit pommes und 
mayo besteld kunnen worden. Een gejuich steekt op. Alsof ‘ze’ 

de Europa Cup hebben gewonnen en niet gewoon een stuk 
platgeslagen varkensvlees met veel paneermeel in het bord 
krijgen gepresenteerd. Je kunt het motorvolkje gauw tevreden 
krijgen.
Eenmaal thuis weten ze ‘moeder de vrouw’ weer sterke verha-
len op de mouw te spelden. Een prachtige rit, met fantastische 
stuurweggetjes met bochten die voor de meesten te scherp 
waren om in een keer door te kunnen sturen. Maar hij wel. Een 
stuurmanskunstenaar waarbij Rossi een stuntelende beginne-
ling lijkt. Ze kijkt bewonderend naar hem op en vraagt vervol-
gens of hij nog een kopje koffie wil. 
Motorrijders zijn een ander slag volk. Gewone burgermanne-
tjes in hun gewone kloffie, stoere kerels in hun stoere lerenpak-
ken. Gelukkig maar dat ze zich zo kunnen uitleven op een fiets 
met hulpmotor. Hebben ze toch iets waar ze trots op kunnen 
zijn. Hun ego wordt weer gestreeld als moeders zegt dat ze 
het toch wel knap vindt dat haar kanjer zo goed kan rijden. 
Maar misschien weten ze het wel als geen ander: Ze doen niets 
anders dan met elkaar de midlifecrisis bestrijden. Zeker nu ze 
weten dat ze gemiddeld 45 jaar zijn. En daarmee behoren ze 
echt niet meer tot de jongsten hoor. Laten ze maar gewoon 
doorgaan met dagdromen. Want ze hebben iets wat veel 
anderen niet hebben: Een motor, een verlengstuk van… en 
een middel om desondanks het kuddegevoel toch een stukje 
vrijheidsgevoel te hebben. Dat moeten ze koesteren. Zo goed 
en zo vaak als ze kunnen.

Henk Kroezen

‘s morgens ontbijtje en weer 
klaar voor de derde dag. 
Ook deze dag was het weer 
genieten van de omgeving 
en opnieuw veel geleerd wat 
betreft het motorrijden. En dan 
de laatste dag, ja jammer het 
zit er weer op. Afscheid nemen 
van elkaar wat gegevens uitwis-
selen en dan op weg naar huis. 

Ook dat is natuurlijk super, 
want er valt veel te vertellen 
aan het thuisfront. Jongens wat 
een fantastisch weekeinde heb 
ik gehad. Thuis heb ik meteen 
maar verteld dat er volgend jaar 
een motorweekeinde wordt 
gehouden naar de Harz en dat 
ik hierbij ook aanwezig ben. 
Ik kan iedereen die dit leest 

van harte aanbevelen om zo’n 
motorweekeinde eens mee te 
beleven. Echt geweldig en ook 
nog eens heel leerzaam. 
Mariooke, Bertje en ook Mari-
onneke heel hartelijk bedankt 
voor dit fijne weekeinde en ik 
ga volgend jaar vast en zeker 
met jullie mee naar de Harz 
(met Bertje als onze leider). 

MBM-Travel het gaat jullie 
goed. Verder wil ik Jan Huls van 
Motoport Stadskanaal enorm 
bedanken voor de geweldige 
gastvrijheid. Rest mij nog om 
iedereen te groeten en wellicht 
tot de volgende reis. 

Peter de Kroon ‘de Brabander’
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Het vertrek was zoals gebrui-
kelijk bij het Aquarenabad. 
Veertien motoren meldden zich 
bij de start. Volgens de regels 
van de club vertrokken we in 
twee groepen. Na een kleine 
omleiding in Emmen, waar 
de Ermerweg was afgesloten,  
gingen we richting Coevorden. 
Daarna Gramsbergen, Beerze 
en Hardenberg. Allemaal plaat-
sen waar iedereen wel eens 
langs of doorheen gereden 
was.
Maar na Hardenberg heb ik 
toch routes gereden en hele 

kleine buurtgemeenschappen 
gezien, waar ik zelden of nooit 
geweest was. Het was een 
prachtige omgeving en zoals ik 
al in de aanhef heb vermeld, de 
weggetjes waren prachtig en 
bochtig. 
De pauze was in Kloosterhaar 
bij Café De Finish. Het weer 
was prachtig en we konden 
heerlijk buiten zitten. De tafels 
waren snel gevuld met koffie en 
appelgebak. Aan de ‘stamtafel’ 
werden veel dingen  bespro-
ken. Veel vakantieverhalen en 
belevenissen. Dan  hoor je ook, 

dat er bij onze motorclub men-
sen zijn die veel en veel te hard 
rijden. Ik zou zeggen: “Mensen 
pas op! Afgezien van de bekeu-
ring, zijn we als motorrijder zelf 
erg kwetsbaar, vooral met al die 
bomen langs de weg.”

Na kennis genomen te hebben 
dat Valentino Rossi de Grand 
Prix had gewonnen, maakten 
we ons weer op voor vertrek 
voor het tweede gedeelte van 
de rit. Deze ging voor een heel 
groot deel door Duitsland. Ook 
hier weer prachtige bochtige 

weggetjes . Een gedeelte weg-
dek was wat minder mooi. Even 
dacht ik: “Had in maar een Off 
the Road motor, maar het was 
gelukkig van korte duur.

Bij Schöningsdorf kwamen we 
Nederland weer binnen. Toen 
was het nog maar even voor  
we bij de finishplaats, het Aqua-
renabad, arriveerden. Karst en 
Johan, dank voor deze mooie 
rit. We hebben genoten en aan 
een ieder, tot de volgende keer!

Koen Prummel

Stuurmanskunst vereist op mooie weggetjes

Na de rit gereden te hebben kun je vaststellen dat de middagrit 
van zondag 6 september was uitgezet door twee ‘oude rotten’ 
in ’t vak, Karst van Oosten en Johan Bentlage.  Prachtige wegen 
waar je even ‘door kon trekken’ maar nog meer weggetjes waar  
stuurmanskunst  een eerste vereiste  bleek.
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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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De motorclub Schoonebeek 
hield van dinsdag 25 tot en 
met vrijdag 28 augustus weer 
haar jaarlijkse avondvier-
daagse voor motorrijders. Elke 
dag kon er een tocht van 100 
kilometer worden gereden.

Peter de Kroon belde mij op 
19 augustus met de vraag of ik 
mee ging motorrijden. ”Na-
tuurlijk ga ik met je mee”, zei ik, 
waarop hij antwoordde: “Dat is 
mooi, want dan gaan wij van 
25 tot en met 28 augustus vier 
avonden naar Schoonebeek.” 
Ook Roelof Brouwer van MTC 
De Hondsrug reed mee. 

Geen routerol
Bij de start op 25 augustus 
werden wij verrast door 
de grote opkomst van alle 
merken en uitvoeringen van 
de motoren. Wij sloten ons 
aan bij een groepje van zeven 
rijders omdat de organisatie de 
route niet op de Garmin kon 
zetten en wij geen routerol bij 
ons hadden. Het was mooi en 
droog weer en de buienradar 

gaf aan dat er ten oosten van 
Schoonebeek wel een bui 
regen kon vallen. Wij dachten 
natuurlijk dat de route regenvrij 
zou blijven, maar dat was dus 
niet zo, want na de pauze in de 
buurt van Lingen werd onze 
motorkleding toch wel aardig 
op de proef gesteld wat betreft 
de doorlaatbaarheid. Die eerste 
dag was een gevarieerde route 
uitgezet door een stuk Duits-
land en Nederland.

Op woensdag 24 augustus was 
Roelof bij de start om 18.30 
uur niet aanwezig door drukke 
werkzaamheden. De route 
kon helaas nog steeds niet op 
de Garmin gezet worden dus 
reden wij weer met een groepje 
mee. Het weer was uitstekend 
met een mooie temperatuur.
De rit ging deze keer naar 
het noorden via Zwartemeer, 
Haren, Neusustrum en Sellin-
gen. In de laatste plaats was de 
pauze in de verbouwde boerde-
rij van weerman Jan Versteegt. 
De koffie met gebak smaakte er 
goed. Het laatste gedeelte van 

de rit ging via Ter Apel,  Emmer-
Compascuum, Nieuw-Dord-
recht terug naar Schoonebeek. 
Opnieuw hadden we een hele 
mooie route gereden bij mooi 
motorweer.

Vuelta
Op de donderdag kregen Peter 
en ik bij de start versterking van 
Arie Duinkerken en aangezien 
wij de route weer niet op de 
Garmin kregen, reden we maar 
weer met een groepje mee.
Deze keer gingen we het 
Drentse land in richting Daler-
peel, Noordseschut, Wijster en 
Mantinge naar de pauzeplaats 
in Witteveen. Er was onderweg 
heel veel geelrood te zien in 
verband met de doorkomst van 
de Vuelta. Die zondag voerde 
een groot deel van de route 
over het traject waar de wiel-
renners ook langs reden. 
Na de koffie in Witteveen ging 
de route naar Gees,  Wachtum 
en Zandpol. Het was deze 
avond alweer mooi weer om 
door het Drentse land te rijden.

Medaille
Vrijdags was de slotavond van 
de motoravondvierdaagse. Bij 
het vertrek om 18.30 uur ston-
den we met z’n vieren aan de 
start: Peter, Bé, Arie en Roelof 
was ook weer van de partij. Het 
weer was bedenkelijk. Het zou 
kunnen gaan regenen, maar 
het kon ook droog blijven. De 
rit ging via Dalen, Steenwijks-
moer, richting Laar, Wilsum naar 
Uelsen. Tijdens de koffiepauze 
werd het een beetje drei-
gend, maar we bereikten via 
Neuenhaus, Esche en Emlich-
heim droog het eindpunt in 
Schoonebeek. Daar lag onze 
medaille te wachten.

Samenvattend kunnen we 
stellen dat de ritten goed 
waren uitgezet en dat we met 
heel wat motorrijders hebben 
gesproken. Voor belangstel-
lenden: ga eens kijken op de 
website van de motorclub 
Schoonebeek: www.motorclub-
schoonebeek.nl.

Bé Duinkerken

 Motoravondvierdaagse in Schoonebeek

Peter, Bé en Arie voor de start van de laatste dag van de Motoravondvierdaagse in café d’ Aole Kroeg in Schoonebeek.
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Kijk,  als je een vrouw met 
het richtingsgevoel van een 
blinde ezel en dus behoorlijk 
TomTom- en Garminverslaafd 
vraagt, een stukje te schrijven 
over de afgelopen dagrit van 
20 september, dan kán het zo 
zijn dat het over een héleboel, 
maar minder over het waar-
héén gaat. Het was een mooie 
tocht met prachtige verge-
zichten, lieflijke dorpjes en… 
nou ja industrieterreinen, 
maar nogmaals, als je me nou 
vraagt waar exact we langs 
zijn gereden; dan graag bij 
voorkeur toch maar even Bé 
of Annegienus contacten voor 
verdere input.

Om maar niet de traditie te 
doorbreken altijd de laatste 
te zijn, kwamen Sierd (mijn 
kersverse levenspartner) en ik 
(niet zo kersvers zo ’s morgens 
vroeg) die zondagmorgen dus 
ook als laatste aanrijden. Er 
stond een behoorlijke groep 
mensen en motoren (erg han-

dig bij een motortocht), maar 
vraag nou weer niet hoevéél. 
Na elkaar even goedemorgen 
gewenst en motoren be-
wonderd te hebben, werd er 
begonnen met het indelen in 
groepen. Aangezien niemand 
in groep 1 wilde, werden subiet 
maar groep 2.0 en 2.1. opge-
richt en vertrokken de groepen 
vlak na elkaar.

Megaschnitzels
De rit ging via het mooie 
Overijssel (kijk, ze weet het 
wel) richting Duitsland. De 
verwachtingen waren trouwens 
hooggespannen, want bij een 
voorgaande rit werd door de 
heren organisatoren Bé en An-
negienus al flink gespeculeerd 
over een ‘Mac Café’ én mega-
schnitzels die ons stonden te 
wachten. Na een mooie rit van 
zo’n twee uur, met onderweg 
wat acrobatiek van een tweetal 
jonge en daardoor energieke 
boys, geraakten wij met een 
tot gevaarlijk laag pijl gedaald 

cafeïnegehalte inderdaad bij 
‘Mac Café’. Dit was geheel 
nieuw voor ondergetekende: 
een MacDonalds met luxe café! 
Zalig gezeten op een terras 
hebben we genoten van de 
inderdaad errug lekkere koffie 
met heerlijk gebak; hulde heren 
organisatoren, de beloftes zijn 
voor dit deel al waargemaakt. 
Nu nog de schnitzels…..

Een aantal leden (voornamelijk 
vrouwelijk en wegens slaapge-
brek) begon al instortneigingen 
te vertonen;  gelukkig toog 
onze groep, na eerst groep 2.0 
uitgezwaaid te hebben, weer 
verder richting schnitzels. 

Nou lijkt het misschien zo 
dat de schnitzels leidend 
waren voor deelname aan de 
tocht, maar dat was dus niet 
zo (toch?)… Maar goed, we 
gingen verder, wederom langs 
prachtige uitzichten en mooie 
dorpjes. Wat is de natuur toch 
mooi... 

‘Schier’ weer
Ook leidde de rit onder meer 
langs de Meijer werf, erg impo-
sant. Zo’n twee (?) jaar geleden 
hebben we een rit + excursie 
naar de Meijer werf gehad, wat 
ontzettend interessant was 
en wat zeker voor herhaling 
vatbaar is wat ondergetekende 
betreft. Na zo’n anderhalf 
uur en met nog wegzakkend 
gebak waren we alweer bij de 
volgende stop, namelijk bij het 
roemruchte schnitzelrestaurant. 
We gingen naar binnen in 
een wel zeer typisch Duitse 
entourage; lange tafels, veel 
mensen en véél eten. Nou had 
ondergetekende nog niet ver-
meld dat het weer best op z’n 
Drents ‘schier’ was en absoluut 
geschikt om buiten te zitten. 
Echter, hier was alleen maar 
een binnen en geen buiten. En 
ondanks al een overdosis aan 
frisse lucht binnen te hebben 
gekregen (tja, kantoormiep hè) 
was de behoefte hieraan wel 
aanwezig. Maar ja, life is a bitch. 

Schnitzelarij en topografie 
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Groep 2.0 en groep 2.1 werden 
weer samengevoegd aan één 
lange tafel en later bleek dat 
groep 2.1 niet alleen sneller 
rijdt maar ook sneller eten 
bestelt dan groep 2.0, maar 
dat terzijde. Door niet al te 
jonge blommetjes maar toch 
absoluut hard rondrennende 
dames werden de menukaarten 
uitgereikt. Het bleef even stil, 
want wat bleek na bestudering 
van het menu: er stonden geen 
schnitzels op!? 

Verslagenheid alom… echter 
bleek al gauw dat er nog een 
‘hidden agenda’ was en dat er 
wél schnitzels besteld konden 
worden, maar je moest er wel 
naar vrágen. Je vraagt jezelf 
toch af wat hier achter zit: zou-
den ze soms uit diervriendelijke 
overweging besloten hebben 
de schnitzel minder te promo-
ten en dus van de menukaart 

halen en maar hopen, dat nie-
mand ze bestelt? Lijkt me niet 
echt logisch, in het land met de 
reputatie van schnitzelparadijs.. 
Maar ook dat terzijde… 

Geurmonstertje
Goed, uiteindelijk hebben we 
heerlijk gegeten; eerst een zalig 
champignonsoepje-wat-later-
een-preisoepje-bleek-te-zijn; 
ondergetekende had desge-
vraagd een geurmonstertje 
meegenomen, echter is deze na 
een aantal warme dagen helaas 
weggelopen. Dus als alterna-
tief: een romige, naar verse prei 
geurende en smakende soep; 
nogmaals; zalig! 
Daarna kwamen de beroemde 
cq. beruchte schnitzels en 
inderdaad, over het formaat viel 
er niets te klagen, tenzij dat je 
ze te groot vond. Dan wel. Het 
bleek een behoorlijke uitda-
ging, de gehele schnitzel naar 

binnen werken en er waren dan 
ook maar enkele heren (sorry 
dames) die dit voor elkaar 
kregen. 

Bikerscafé
Voor sommigen was hiermee 
het avondeten ook meteen 
al naar binnengewerkt (tot 
stiekeme vreugde van de 
thuiskoks). Hierna volgde tot 
slot nog een zalig toetje en 
begonnen de eersten zich al 
weer op te maken voor vertrek. 
Besloten werd dat de gehele 
groep eerst langs een in de 
buurt zijn beroemd bikerscafé 
zou rijden, just for fun! Nou, fun 
was het, zéér indrukwekkend al 
die verschillende motoren en 
bijbehorende eigenaren. Een 
heel apart en toch wel versla-
vend sfeertje; men krijgt subiet 
visioenen van hippe feesten, 
ruige bands, chillen e … onder-
getekende besloot ter plekke 

toch maar weer eens na te gaan 
denken over het halen van 
het motorrijbewijs (nadenken 
hè). Want wat is dat stoer, een 
vrouwelijke motorrijder; onze 
vereniging telt er ook enkele... 
Toppie dames!

Na deze laatste unieke en toch 
wel indrukwekkende ervaring 
reden de groepen apart weer 
verder. Wederom langs prach-
tige stukjes Duitsland en – later 
– Nederland. Onderweg bleek 
dat de groep niet terugdeinst 
voor het ruigere terreinwerk en 
een beetje survivallen; er bleek 
onverwacht een wegomleg-
ging te zijn die wel toegankelijk 
was, maar niet al te egaal. Aldus 
werd de rit hervat…
De dagrit had als eindpunt 
de snackbar in Weerdinge. 
Nou bleek bij aankomst dat 
groep 2.0 er nog niet was; al 
gauw rees het vermoeden dat 
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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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de wegomlegging voor deze 
groep niet haalbaar was ge-
weest en dat zij dientengevolge 
om moesten rijden... Of dit ook 
het geval was….? Wederom 
voor verdere input Bé of An-
neginus contacten.

Rest nog Bé en Annegienus 
complimenteren voor de goede 

organisatie van deze mooie rit: 
chapeau! 

Topografie
Wel, ondergetekende sluit 
hiermee haar debuut en mede 
haar carrière als stukjesschrijf-
ster voor het blad af. Want zeg 
nou zelf; waar gaat dit nou 
over? Er is geen één keer een 

wheeley ter sprake gekomen 
en ook verdere technische en 
topografische details ontbraken 
geheel. 
Maar je weet het niet, wat niet 
is kan nog komen, alleen voor 
wat betreft de topografie zijn 
de kansen geheel nihil; moge 
dat duidelijk zijn zolang onder-
getekende nog in Emmen, haar 

woonplaats, kan verdwalen….

Note: Dat ligt niét zozeer aan 
het vrouw zijn, maar gewoon 
aan de persoon….

Tot een volgende rit!

Ilona Hornstra 
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We nemen de A31 en slaan 
bij Schüttdorf linksaf richting 
Osnabrück. De bekende route 
via Bielefeld en Paderborn 
richting Kassel. Bij Cuxhagen, 
net voorbij Kassel, nemen we 
even een pauze op de ‘Auto-
hof’ met een heet bakkie soep. 
De handschoenen kunnen 
we uitwringen en dan maar 
weer verder de A7 op. Richting 
Kirchheim, Fulda en dan – nog 
steeds onder stromende regen 
- de afslag Bad Kissingen/Ober 
Thulba naar hotel Kessler in 
het plaatsje Reith. Al meerdere 
keren hebben we in het mo-
torvriendelijke hotel overnacht 
en ook nu gaat de zijspan in de 
garage. 

Schilderachtig
De tweede etappe op zaterdag 

11 juli gaat, gelukkig zonder 
regen, langs Würzburg, Rothen-
burg ob der Tauber (in deze 
schilderachtige stad is een ge-
deelte van de speelfilm De brief 
voor de koning opgenomen), 
via Memmingen, Kempten naar 
Kranzegg. De vakantiebestem-
ming ligt er zo als verwacht 
zonnig bij. De familie Müller is 
als altijd vriendelijk en gastvrij. 
De zaterdagnamiddag wordt 
besteed om inkopen te doen 
voor het weekeinde. 

Op zondag 12 juli gaan we 
in de morgen de steile weg 
omhoog naar de Alp (Bayerisch 
voor Alm) waarvan wij in de 
winter de hellingen af skiën. Bij 
de Rodelhütte (Höfle Alp) van 
de familie Jörg  zetten we de 
zijspan op de parkeerplaats, ne-

men de helm af en worden di-
rect door de eigenaar herkend 
van onze wintersportweken. De 
koffie en Apfelstrudel laten we 
ons goed smaken. Over mooie 
bergweggetjes rijden we die 
dag via Immenstadt naar het 
plaatsje Gunzesried-Säge. In 
deze schitterende omgeving 
waar wandelaars, bergfietsers 
en motorrijders elkaar de 
ruimte gunnen, eten we Bau-
ernbrotteller en Käseplatte.
 
Haarspeldbochten
Allgäu is een bergstreek waar 
de mensen vriendelijk zijn, de 
eurotekens niet in de ogen van 
de mensen is af lezen (lees, op 
de eerste plaats komt) en waar 
heel veel motorrijders hun 
vertier zoeken. Via Sonthofen 
rijden we naar Bad Hindelang, 

waar we via de vele haarspeld-
bochten in een vlot tempo 
naar Oberjoch op 1200 meter 
hoogte rijden. Nog even toeren 
door Jungholz, een Oostenrijks 
bergplaatsje dat alleen via Duits 
grondgebied is te bereiken. 
Aangekomen in Kranzegg staat 
een zijspan met pech langs de 
weg, dus wordt er gestopt. De 
motor is een Ural, de merknaam 
staat met originele Russische 
letters op de tank geschreven, 
de motorrijder weet blijkbaar 
hoe te sleutelen, want hij 
geeft aan geen hulp nodig te 
hebben. Hij bouwt de versnel-
lingsbak al weer in. Tijdens een 
rit met gehandicapten was er 
namelijk iets los geraakt. Een 
half uurtje later rijden we in 
Immenstadt en zien daar de 
collega’s van de gestrande 

Adembenemende vergezichten in Allgäu
Onze huisschilder is nog bezig om de kozijnen in de woonkamer te verven wan-
neer we (Janna, Gert en schrijver Annegienus Veendijk, red.) op vrijdag 10 juli 
met de Honda GoldWing zijspan vertrekken. Dat heet vakantie. Helaas vertrek-
ken we in de stromende regen en het ziet er niet naar uit dat het op gaat klaren.
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www.autoservicehorstmann.nl

Nijverheidsstraat 10
7815 HV Emmen
Tel. 0591 612442

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



21

zijspanrijder in een grote groep 
zijspanrijders onder politiebe-
geleiding ons tegemoet rijden. 

Op maandag 13 juli maken we 
een afspraak bij het Fremden-
verein voor een rondleiding 
door brouwerij Zötler in Ret-
tenberg. Daarna gaan we via 
Wertach naar de Tanheimertal 
in Oostenrijk. Een mooi dal, 
schitterende uitzichten en weer 
heel veel collega motorrijders 
op de weg.
Via Heiterwang naar Bergwang 
een dorpje op ongeveer 1200 
meter hoogte, waar een mooi 
skigebied is. Vandaag echter 
wordt van de steile hellingen 
het hooi binnengehaald. Bij 
Pfronten komen we Duitsland 
weer binnen en vervolgen de 
weg naar Kranzegg. Een koele 
Hefeweizen van de Zötler brou-
werij uit Rettenberg gaat er dan 
na de rit prima in.

Heerlijke biertjes
Dinsdag 14 juli dus het bezoek 
aan Zötler, een van de twee 
brouwerijen die de zuidelijkste 
stad van Duitsland rijk is en ook 

nog de oudste privébrouwerij 
van de wereld. De bezichtiging 
van de brouwerij is heel goed 
georganiseerd, de senior van 
de familie heet ons hartelijk 
welkom, de tour door de brou-
werij wordt verzorgd door de 
gepensioneerde brouwmeester. 
Natuurlijk een paar heerlijke 
biertjes als afsluiting. De rit 
terug is slechts twee kilometer, 
we hadden kunnen lopen, maar 
nu rijdt Janna de zijspancom-
binatie.
Het weer is geweldig mooi, we 
genieten van de omgeving en 
willen graag naar de Alp, waar 
de koeien van de familie Müller 
grazen. De gelegenheid doet 
zich voor om met de boer mee 
op de Fendt  (trekker) mee te 
rijden en hooi binnen te halen. 
In de bergen hooien is net even 
anders dan in de ‘Nederlanden’, 
steile hellingen met kuilen en 
bulten. Het neemt onder meer 
wat langer tijd. Boven in de 
bergen blijven de koeien na 
het melken in de Berghütte 
staan en ‘s morgens gaan de 
dames na het melken weer de 
Alp op. Gert en ik gaan de berg 
te voet af. Met aanwijzigen 

van dochter Anja gaan we op 
pad. Langs steile hellingen, 
een bergbeek en een waterval 
bereiken we het dorp. Intussen 
wel meerdere keren gestoken 
door ‘Bremsen’ (blinde vliegen), 
de voettocht echter maakt 
alles goed; lekker bezig in een 
fantastische omgeving. 

Rodelbaan
Woensdag 15 juli vertrekken we 
via Sonthofen en Fischen naar 
Gras-Gehren. De weg erheen 
is een steile bergweg met een 
hellingspercentage van zestien 
procent over een lengte van 
ongeveer tien kilometer. Ge-
nieten dus. Via de Riedbergpas 
bereiken we Gras-Gehren en na 
een korte stop gaan we door 
naar Bolderschwang.  Een-
maal onderweg begint het te 
regenen en we houden daarom 
pauze in het plaatsje Au bij het 
bikervriendelijke hotel Schwa-
benhof. Na de regen vervolgen 
we de weg richting Hittisau in 
Oostenrijk en bij Oberstauffen 
bereiken we de Duitse grens.
Tijd voor een kop soep bij de 
langste rodelbaan van Duits-
land bij de Alpsee. De mooie 
tocht sluiten we af met een 
korte toer door de bergen rond 
Rettenberg en Sulzberg. Menig 
klein dorpje doen we aan en 
het blijkt dat de wegen er naar 
toe smal zijn en ook smal ein-
digen in het betreffende dorp, 
dus veel heen en weer in de 
bergen. Het uitzicht onderweg 
is fantastisch, met vaak een blik 
op de berg waar de boerderij 
van familie Müller staat. Af en 
toe dus een pauze voor een 
fotootje. 

Adembenemend mooi
Op donderdag 16 juli rijden we 
richting Oberstdorf om naar de 
Breitachklamm te gaan. We par-
keren de motor en lopen langs 
de snelstromende Breitach, de 
rivier die vanuit de bergen in 
het Oostenrijkse Kleinwalsertal 
water door een nauwe kloof 
voert. Hoe verder we lopen, hoe 
mooier, smaller en wilder de 
rivier wordt. De steile rotswan-
den steken heel ver boven ons 
uit. Bomen, die vanaf de rots-
randen zijn gevallen, liggen in 

en boven het water en vormen 
bruggen tussen de beide zijden 
van de rivier. Aan het einde van 
de in de rotsen uitgehouwen 
looppaden, moeten we een 
hele klim omhoog.
Uiteindelijk bereiken we het 
hoogste punt op de rand van 
de steile rotsen. Adembene-
mend mooi, op zo’n honderd 
meter hoogte een bruggetje 
van slecht vier meter breed 
over de smalle kloof. Over een 
bergpad vervolgen we de route 
terug naar de parkeerplaats. 
Een aanrader voor de liefheb-
ber van natuurwonderen.
Die avond hebben we een 
barbecue met alle gasten van 
boerin Gisela Müller. Boer 
Konrad Müller is nog tot het 
donker wordt op het land bezig 
en komt ons later in de avond 
gezelschap houden.

Markante zendmast
Op vrijdag 17 juli gaan we in 
Immenstadt de berg omhoog 
met de Mittagbahn, een kabel-
baan die ons op 1450 meter 
hoogte brengt. De panora-
mablik van 360 graden is heel 
mooi, de rivier de Iller slingert 
onder ons. We zien de steden 
Oberstdorf, Sonthofen, Im-
menstadt en tal van dorpen als 
Rettenberg, Fischen en mooie 
bergen zoals de Grünten met 
de markante zendmast op de 
top. Aan de voet van deze berg 
ligt ons appartement. 

De thuisreis begint op zaterdag 
18 juli. We vertrekken even 
na zeven uur in de stromende 
regen, gelukkig wordt het na 
ongeveer een uur rijden droog. 
In de bergen van Rhön nemen 
we pauze. De route over de 
Kasseler bergen is weer mooi 
om te rijden nu het droog is. 
Bij Rheine de laatste stop, eten 
we wat. We komen weer veilig 
thuis en na het uitpakken en 
een warme douche is het lekker 
nasudderen.

Weer een mooie vakantie en 
ervaring rijker. Deze zal zeker in 
onze herinnering blijven.

Annegienus Veendijk
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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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Jaarprogramma 2009 Motortoerclub De Hondsrug 

Datum Activiteit  Organisatie

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

Zo. ? nov. 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.

Motorrijders mogen in Neder-
land tussen de rijen in de file 
door rijden, als ze een aantal 
aanwijzingen in acht nemen. 
Wat zijn die afspraken, en 
hoe doe je dat, tussen de file 
doorrijden? Waar moet je op 
letten, en wat kun je doen om 
ongelukken te voorkomen?
En hoe zit het in andere lan-
den?

Eerst even een misverstand uit 
de wereld helpen: Je hoort nog 
steeds heel vaak dat motor-
rijden tussen de file gedoogd 
zou worden, dat het eigenlijk 
verboden is dus. Dat is ‘niet’ het 
geval! Tussen de file doorrijden 
op de motor is gewoon simpel-
weg toegestaan.
Maar ze zeggen dat...
Het blijft een hardnekkig mis-
verstand: je zult waarschijnlijk 
tot in lengte van dagen mensen 
met stelligheid horen beweren 
dat motorrijden tussen de file 
door niet mag, dat het alleen 

maar gedoogd wordt.

De politie heeft een aparte pa-
gina over motorrijders in de file, 
waarbij expliciet staat dat het 
sinds 1991 niet meer verboden 
is voor motorrijders om tussen 
een langzaam rijdende file door 
te rijden. In het RVV (www.
wetboek-online.nl/wet/RVV.
html) , het reglement verkeers-
regels en verkeerstekens, staat 
namelijk nergens vermeld dat 
er geen twee voertuigen naast 
elkaar op één rijstrook mogen 
rijden.
Spelregels
Wel is het zo dat er spelregels 
zijn afgesproken, voor hoe mo-
torrijders door de file rijden, en 
waar. En wat minder bekend is, 
is dat er ook spelregels zijn voor 
automobilisten in de file.
De spelregels hebben betrek-
king op:
    * de snelheid (de file mag niet 
te hard rijden en het snelheids-
verschil mag niet te hoog zijn);

    * op de plekken waar je 
geen gebruik van mag maken 
(vluchtstrook, redresseerstrook, 
verdrijvingvlakken, doelgroep-
stroken, afgezette weggedeel-
ten, enzovoort);
    * en je gedrag (goed oplet-
ten op openslaande deuren en 
strookwisselingen, niet te dicht 
achter een voor je rijdende 
motorrijder zitten).

Je kunt de spelregels uitge-
breid nalezen op de samen-
spelpagina van Motorplatform 
(www.motorplatform.nl/
samenspelindefile.htm ) of op 
de spelregels voor motorrijder-
spagina van de politie. (www.
politie.nl/klpd/klpddiensten/
dienst_verkeerspolitie/info/mo-
torrijders_in_de_file.asp) 

Rechtsgeldig
De spelregels hebben officieel 
geen rechtsgeldigheid, wat 
inhoudt dat je je er officieel niet 
op kunt beroepen, bij een on-

geluk. Maar in de praktijk is er 
langzamerhand al veel jurispru-
dentie ontstaan: verzekeraars 
en rechters houden rekening 
met die spelregels bij het bepa-
len van de schuld. 
Kijk voor meer informatie over 
tussen de files doorrijden op 
www.luiemotorfiets.nl. Op deze 
website vind je nog veel meer 
interessant nieuws en vooral 
tips over motorrijden. Een 
aanrader.

Tussen de files door. Mag dat?
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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


