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Plezier staat bovenaan

Feestmiddag: Schieten, eten en drinken 

2010 Zit er bijna weer op en het is altijd goed om 
even terug te kijken op het afgelopen (motor)
jaar. Persoonlijk zijn er weer te weinig kilometers 
op de teller bijgekomen. Maar ach, wat maakt het 
uit. Plezier aan het rijden beleven staat natuurlijk 
bovenaan.

Als voorzitter van MTC De Hondsrug durf ik te zeggen 
dat we op een goed jaar kunnen terugkijken. Er zijn 
talrijke mooie ritten verreden.
Enkele voorbeelden, zonder anderen tekort te doen 
zijn: de (beetje koude) openingsrit in april (brrr…), 
de (natte) dagrit met aansluitende barbecue op de 
camping bij Sjaak en Anneke in Markelo eind mei en 
het tweedaagse Rondje IJsselmeer in juni, waarbij het 
gelukkig prima weer was. Al was laatstgenoemde geen 
officiële clubactiviteit, het geeft wel aan dat een paar 
enthousiaste leden zichzelf en anderen een leuk week-
end kunnen bezorgen.
Dat we een actieve motorclub zijn, is gezien de vele 
toerritten, de klootschiet-/gourmetparty, de feest-, bar-
becue-  en contactmiddag een aangenaam gegeven. 
De open rit, met een ‘gastvrije’ start bij onze sponsor 
Autobedrijf Misker, heeft zelfs een nieuw lid opgele-
verd. De evenementen zijn door jullie goed bezocht. 
Voor de organisatie is het  fijn dat te kunnen  constate-
ren. 

Op bestuurlijk niveau zijn er geen hoogtepunten, maar 
gelukkig ook geen dieptepunten te melden. Ieder 
doet ‘z’n ding’ zoals het van hem of haar verwacht mag 

worden.
Zoals inmiddels bekend is de datum van de algemene 
ledenvergadering vervroegd van vrijdag 11 februari  
naar vrijdag 28 januari, aanvang 20.00 uur. Er zijn een 
aantal agendapunten die voor een ieder van belang 
zijn. Daarnaast willen we van onze leden graag horen 
wat beter of anders kan. Ik hoop jullie natuurlijk al-
lemaal te zien op de ledenvergadering, maar ook op de 
feestmiddag zondag 23 januari in Drouwen.
Ook wil ik onze trouwe sponsors weer heel hartelijk 
bedanken voor hun financiële steun het afgelopen 
jaar. Hierdoor zijn we in staat om ieder seizoen weer de 
belevenissen in ons clubblad De Uitlaatklep te lezen. 
Het zou mooi zijn als we ook volgend jaar weer op hun 
support kunnen rekenen.

Wat nog rest is jullie een heel mooi, gezond en gelukkig 
nieuw (motor)jaar te wensen. Tot gauw!

Trix

De jaarlijkse feestmiddag van MTC de Hondsrug 
wordt dit jaar gehouden in Drouwen. De 
organisatoren, Karst en Vincent, hebben Robin 
Hood Ribhouse uitgezocht als ‘place to be’. Onder de 
noemer Marian’s Schuttersarrangement krijgen we 
vanaf 15.30 uur een vol programma voorgeschoteld.

* 15.30 uur: Begin programma
* Ontvangst met koffie/thee en proeverij zoetigheden
* Uitleg schutterij door instructeur
* Eén uur schieten met hand- en kruisbogen, buksen en 
pistolen 
* Grillbuffet op Middeleeuwse Marktplaats met acht 
verschillende soorten vlees, diverse soepen,
   stokbrood, kruidenboter, tappenade, allerlei soorten 

kazen, worst, salades en fruit 
* IJsbuffet 
* Huldiging winnaar Marian’s Schuttersarrangement 
* Huldiging Toerkampioen 2010 MTC De Hondsrug
* 20.00 uur: Einde programma

Meld je nu aan bij Karst van Oosten: tel: 06 – 50 68 76 
05; E-mail: karstvanoosten@hetnet.nl of bij Vincent 
Zwerink: tel: 06 – 52 68 45 40; e-mail: vincentzwerink@
hotmail.com. Uiterlijk tot 10 januari wegens bespreking 
van de zaal.
Leden betalen 37,50 euro per persoon, maar de club 
draagt tien euro in de kosten bij. Niet-leden betalen 
37,50 euro. Het complete programma is inclusief vrij 
gebruik van de bar. Alle drankjes zijn dus inclusief.

Mooi, 
gezond en 
gelukkig 
nieuw 
(motor)
jaar
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Volgende uitlaatklep
De volgende editie verschijnt 
omstreeks 25 maart 2011.

De deadline voor het inleveren 
van toerverslagen en reisverhalen 
is: 07 maart 2011.

Tijdgebrek en drukte in de privésfeer is er 
soms de oorzaak van dat niet alle geplande 
verhalen De Uitlaatklep halen. De redactie 
doet er alles aan om interviews te doen, 
teksten te bewerken, te vergaderen, pagina’s 
samen te stellen, bij de opmaak kijken en 
zorgen dat de bestanden naar de drukker 
gaan. Dan schiet er dus wel eens een verhaal 
bij in. Gelukkig zijn er veel leden die graag 
een bijdrage leveren aan het clubblad. Ook 
als iemand gevraagd wordt een verslag van 
een rit te maken, zeg dan niet meteen nee. 
Als jij het niet doet, moet een ander het doen. 
Misschien is dat de reden dat we dit keer geen 
verslag van de laatste middagrit hebben…

Soms zou je als redactie wensen dat er ook 
wat vaker uit eigener beweging verhalen 
worden aangeleverd. Ieder lid maakt toch wel 
eens wat mee op de motor, heeft een mooie 
toerrit gemaakt of is op de motor op vakantie 
geweest naar oorden waar andere leden niet 

dagelijks komen. Met andere woorden: schrijf 
ook eens een verhaal en stuur dan ook een 
paar foto’s mee. Ook al staat het dan mis-
schien niet meteen in het volgende nummer, 
we kunnen het altijd gebruiken.  
Dat laat onverlet dat ook de laatste uitgave 
van De Uitlaatklep in 2011 weer gevuld is met 
mooie verhalen en verslagen van activiteiten. 
Een verslag van het klootschieten en de info-
middag met als hoogtepunt het indrukwek-
kende reisverslag naar de Noodkaap op de 
motor. Ook een interview met onze huisdruk-
ker en sponsor Multicopy en de restauratie 
van een oude Laverda door Bé Duinkerken. 

Veel leesplezier. De redactie wenst alle leden 
van MTC De Hondsrug en alle sponsors die De 
Uitlaatklep mede mogelijk maken fijne feest-
dagen en een geweldig (motorjaar) 2011.

De redactie

Van de redactie

‘Zeg dan niet meteen nee’

3. Van de voorzitter

4. Open Toerrit

7. Project Laverda 1000

10. Klootschieten

13. Verslag Noordkaap

17. Multicopy

21. Column Tegenpolen
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Open toerrit trekt dertig deelnemers
Een fan-
tastische 
afsluiter 
van een 
mooi toer-
jaar 2010

Autobedrijf Misker, een van de sponsors van ons 
clubblad De Uitlaatklep had er alles aan gedaan om 
het de deelnemers aan de Open Toerrit van MTC De 
Hondsrug naar de zin te maken. Kosten nog moeite 
waren gespaard om de motorrijders te ontvangen. 
MTC De Hondsrug had Misker bereid gevonden om 
als startpunt te fungeren. 

Om de deelnemende motorrijders te ontvangen 
mocht de club gebruik maken van de koffiehoek in de 
Ford-showroom. Speciaal voor de inschrijvers werd een 
grote tafel gebracht. Mevrouw Misker was ook al op tijd 
in de showroom. Zij had gebakjes gehaald en schonk 
persoonlijk de koffie in voor iedereen. Het bestuur 
bedankt nogmaals de firma Misker voor haar medewer-
king en hartelijke ontvangst.

Bippen
De uitgezette rit was een week eerder door Bé Duin-
kerken en ondergetekende voorgereden met de auto. 
De route klopte precies zoals Bé hem had getekend op 
de Garmin. Een probleempje was het vinden van twee 
geschikte rustpauzes. Omdat we voor het grootste deel 
door Duitsland reden, en omdat de meeste winkels 
en uitspanningen dicht zijn was dat even zoeken. 
Uiteindelijk vonden we in Bippen, waar de familie Mol 
(oorspronkelijk uit Hoogeveen) ons gastvrij ontving en 
het Seepark Eiken in Walchum twee pleisterplaatsen.

Fantastische afsluiter
De deelnemers aan de toerrit vertrokken in kleine 
groepjes. In het begin was de temperatuur onder de 
maat voor oktober, maar onderweg kwam toch nog 
het zonnetje tevoorschijn. Dat maakte het er allemaal 
een stuk aangenamer op. De route voerde door tal van 
kleine plaatsjes door het Emsland. De een nog leuker 
dan de andere. Ook kwamen we over weggetjes die de 
benaming fietspad nog niet mochten dragen, maar de 
meeste wegen waren uitstekend te berijden. Omdat 
ook de bossen zich van hun beste kant lieten zien was 
het een fantastische afsluiter van een mooi toerjaar 
2010.

Henk Kroezen

Open toerrit Open toerrit

Aandenken verkrijgbaar

Alle deelnemers aan de Open Toerrit kregen een 
fraaie sleutelhanger cadeau. Voor die leden die niet 
mee konden rijden op die dag bestaat nog steeds 
de mogelijkheid de sleutelhanger in bezit te krijgen. 
Penningmeester bé Duinkerken heeft nog een aantal 
sleutelhangers op voorraad. Voor slechts 2,50 euro kun 
je daar eigenaar van worden.
Bel even met Bé (0591) 616349 of mail b.duinkerken1@
kpnplanet.nl. Bovendien steun je er de clubkas mee.
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Project Laverda 1000 
van Bé Duinkerken

Bé Duinkerken: ‘De motor stuurt als de brandweer’
Er ligt sneeuw en in de garage ligt de temperatuur 
rond het vriespunt. Het is koud, maar een dikke jas 
en een muts volstaat om de ergste kou te trotseren. 
Bé Duinkerken loopt voor me uit. Hij pakt een kleed 
beet en onthult voorzichtig zijn project Laverda. 
Een glanzend witte Laverda 1000 3 cilinder komt 
tevoorschijn. Een prachtige motor waar heel veel 
huisvlijt aan te pas is gekomen. Een schitterende 
machine die in menig motorboek een mooi plaatsje 
zou krijgen.

In de garage staan nog drie motoren. Een BMW K1300S, 
de motor waar Bé het meest op rijdt, een Honda 
VFR800 en sinds kort een nieuwe opknapper, een Hon-
da CB500. De laatste staat sinds kort in de garage. Bé 
Duinkerken nam deze motor over van Nico Nieuwlaat. 
Die had geen tijd meer om deze motor te verfraaien. 
Bé wel. Hij heeft al driftig gepoetst en de goudkleurige 
tank glimt je tegemoet. De motor lijkt op de Honda 
CB550 waar ik zelf een half jaartje op heb gereden. 

Fotoreportage
Terug naar de Laverda. Bé haalt zijn fotomap tevoor-
schijn. Van het project heeft hij een complete fotore-
portage op datum gemaakt. Hij kan precies laten zien 
wanneer er wat aan de motor gebeurd is. Maar hoe 

kwam hij er nou bij om een Laverda te kopen en te 
restaureren. “Dat kwam door mijn broer Nico. Als hij 
ooit een retromotor zou kopen moest het een Laverda 
1000 zijn. Laat ik nou twee weken later in een boeren-
schuur in Klijndijk zo’n motor vinden. Ik was daar met 
een kennis die een paard wilde kopen. In een hoek zag 
ik een motorframe staan en dat bleek van een Laverda 
uit 1977 te zijn die in 1979 op kenteken was gezet. Zijn 
zoon was de eigenaar die plannen had de motor te res-
taureren. Het motorblok lag bij hem thuis in Groningen. 
Maar sinds 1998, toen de man de motor uit Engeland 
had ingevoerd was er niets aan gedaan. Ik heb hem 
gebeld, een prijs afgesproken en op 22 december 2009 
opgehaald en op de brug in de garage gezet.”

Nederlands kampioen
De penningmeester van MTC De Hondsrug blijkt dus 
over meer kwaliteiten te beschikken dan alleen maar 
de kas beheren. In zijn wilde jonge jaren was hij een 
succesvol grasbaanracer. In 1967 was hij op een Gree-
ves zelfs kampioen van Nederland in de 250 cc klasse 
KNMV. In Roden werd hij voor ruim 6000 toeschouwers 
derde en haalde genoeg punten om op het hoogste 
treetje te staan. Illustere namen als Henk en Jan Lanting 
uit Klazienaveen, Wiebe Plötz uit Nieuw-Dordrecht, 
Albert Schokkenbroek uit Nieuw-Weerdinge en Ab de 
Groot uit Blijham waren zijn tegenstanders. De ouderen 

‘Ik wist dat 
ik hem 
zelf kon 
restaure-
ren’

Laverda
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Laverda Laverda

onder de lezers zullen ze vast nog wel kennen. Het be-
duimelde en vergeelde plakboek komt tevoorschijn. Bé 
reed met nummer 30. Zijn rijstijl is nu nog herkenbaar. 
Al op zijn vijftiende reed hij in de ‘zwarte bond’, later 
stapte hij met succes over naar de KNMV. Op zijn 26ste 
hing hij de racehelm aan de wilgen. 

“Omdat er toen nog geen sponsors waren en ik mijn 
motor zelf onderhield durfde ik het ook aan de Laverda 
te kopen. Ik wist dat ik hem zelf kon restaureren.” Dat 
restaureren ging heel minutieus. De gehele motor werd 
gestript, de remmen uit elkaar gehaald en elk schroefje, 
elk moertje werd apart gelegd. Op 10 januari van dit 
jaar was er geen onderdeel meer dat nog aan elkaar 
vastzat.

Jas aan, muts op
Frame en wielen werden in Zandpol gezandstraald en 
van een poedercoating voorzien. Daarna werd alles 
langzaam weer opgebouwd. Nieuwe lagers in de wie-
len en nieuwe originele smalle Pirellibandjes. “Ik heb in 
de garage weken staan poetsen en schoonmaken in de 
winter. Dikke jas aan, muts op, elektrische kachel aan 
en al snel had ik het warm.”

De drie carburateurs moesten uit elkaar en nieuwe 
sproeiers en gasnaalden gekocht. Er kwam een nieuwe 
buddyovertrek en de tank en de zijplaten werden 
gespoten. De roestige tank was toen al van binnen 
schoongemaakt. In de tank werd tinner en terpentijn 
gedaan, kleine steentjes toegevoegd, omwikkeld met 

handdoeken en vervolgens in de betonmolen van Arie 
Duinkerken vastgemaakt. Na uren draaien was hij weer 
als nieuw. Alle roest was verdwenen.
Ondertussen was ook het complete motorblok, zo’n 
130 kilo zwaar, gereviseerd. Maar hoe krijg je een mo-
torblok weer in een frame. Tillen was geen goed idee. 
Bé vond daar echter al snel iets op. “Ik heb het mo-
torblok op z’n zij gelegd. Vervolgens heb ik het frame 
erover heen geplaatst en weer vastgeschroefd aan het 
blok. Daarna kostte het weinig moeite het hele zaakje 
rechtop op een trolley te zetten en vervolgens op de 
brug te rijden.”

Roestvrij staal
De Italiaanse manier van monteren en de achtergrond 
van Laverda  als mechanisch bedrijf kennende was het 
geen optie om de roestige schroefjes en moertjes terug 
te plaatsen. Met die onderdelen op zak ging de Emme-
naar op zoek naar roestvrijstalen schroefjes en moer-
tjes. Dat kostte hem een rib uit zijn lijf. “Maar dan heb 
je ook wat.”, lacht Bé. “Ik ben op 26 februari begonnen 
met de opbouw en op 20 maart was dat klaar. Ook alle 
elektriciteit en alle kabels waren opnieuw getrokken. Ik 
heb nog wel de wens een keertje een compleet nieuwe 
kabelboom te maken. Ik heb ook twee uur zitten te 
schuren op de telescoopveren om ze weer gangbaar te 
krijgen. Vervolgens lukte het ook de bedrading voor de 
remmen, gas en koppeling op de goede plek te krijgen.”

De tank en alle andere onderdelen waar een kleur op 
moest werden naar autospuiterij Tromp in Klaziena-

veen gebracht. Fiat parelmoer wit moest het worden. 
“Het is niet de originele kleur, maar ik zag deze in een 
boek. Dat was precies de kleur die ik zocht en mooi 
vond en omdat de Laverda ook in het wit is gemaakt 
vond ik deze uitvoering wel passen. Mijn broer Nico 
heeft de striping (rood en groen uit de Italiaanse vlag, 
HK) er met de hand op geschilderd. De verf vond ik op 
de hobbyafdeling van Intertoys Van Peer.”

Voor andere onderdelen zoals de koplamp struinde Bé 
motormarkten af. Hij vond in plaats van de originele 
vierkante, een ronde koplamp van een BMW R1100R 
die perfect paste in de kuip. Die kuip trof hij aan in 
Emmer-Compascuum. Op 29 maart waren de gespo-
ten onderdelen weer terug. In de tussentijd werd de 
oliekoeler gerepareerd bij Kreeft radiateuren in Assen, 
die er nieuwe buisjes aan moest lassen.  

Adrenaline
Op 22 april was de grote dag. De Laverda zou gestart 
worden. Met een ferme druk op de startknop dacht Bé 
de motor aan de praat te krijgen. Niet dus. Wat bleek: 
de aansluiting naar de elektronische aansluiting zat 
er niet bij. Toen dat laatste ontbrekende puzzeltje was 
opgelost was het wel starten en lopen. “Toen spoot 
de adrenaline wel even door mijn lijf”, weet de hobby-
monteur zich nog heel goed te herinneren. “De Laverda 
maakte de eerste slagen na twaalf jaar. Geweldig. Er 
moest nog wel wat gesleuteld worden aan de drie 
cilinders, die deden het niet allemaal gelijktijdig, maar 
dat was slechts een kleinigheid.”

Om er mee te mogen rijden moest de Laverda op de 
aanhangwagen worden geladen naar het RDW in de 
Duinkerkenstraat (!) in Groningen. Zoals Duinkerken al 
had verwacht werd de motor in een keer goedgekeurd 
en toegelaten om op de Nederlandse wegen te rijden.

Beginnersfoutje
“Die eerste meters door de Asserbrink waren een bele-
venis. Ik heb alleen de eindstreep niet gehaald. Op vijf-
tig meter van mijn huis hield de motor er mee op. Wat 
bleek, ik had de benzinekraan niet opengedraaid. Een 
beginnersfoutje ha, ha. Ik rijd er nu regelmatig mee op 
de weg. De motor stuurt fantastisch. Als de brandweer. 
Ik moet wel voorzichtig zijn, want de drie in een uitlaat 
maakt een hoop lawaai. Natuurlijk is het veel Spartaan-
ser dan op de huidige generatie motoren, maar het is 
en blijft geweldig om op je eigen gerestaureerde motor 
te kunnen en mogen rijden. Verkopen? Nee, daar heb 
ik ook niet over nagedacht. Waarde? Wat de liefhebber 
ervoor geeft. Maar daar gaat het me ook niet om. Ik 
heb veel plezier gehad aan het opknappen en ik hoop 
dat met de CB500 opnieuw te hebben. Ik moet alleen 
wat meer ruimte hebben. Ik ga nu eerst in de tuin een 
nieuwe schuur bouwen waar ik de motoren kan stallen. 
Dan heb ik de garage weer om te knutselen.”

Tekst Henk Kroezen, fotografie Bé en Riny Duinkerken

Bedankt

Bé Duinkerken wil graag van de gelegenheid 
gebruik maken zijn broers Nico en Arie te 
bedanken voor hun hulp, echtgenote Riny die 
regelmatig kwam controleren, Gijs van Dijk 
Motoren in Driebergen voor alle onderdelen, 
Autospuiterij Tromp, Motorsport Klazienaveen voor 
het motorische gedeelte, Bert Post voor de blanke 
lak en iedereen die ik vergeten ben.

Originele 
smalle 
Pirelli-
bandjes

‘Eerste 
meters 
waren een 
belevenis’



10 11

Klootschieten       is goed voor saamhorigheid

Klootschieten

Klootschieten op zaterdag 16 oktober. Klootschieten? 
Jawel, klootschieten bij Jan en Fenna in Exloo. We 
moeten die dag om drie uur aanwezig zijn bij de 
familie Vos, waar we gastvrij worden onthaald op een 
lekker bakkie koffie en plak cake.

Tegen half vier ’s middags is de hele meute present en 
vertrekken we naar het schitterende mooie bos dat in 
al zijn pracht en praal ligt te wachten op de klootschie-
ters. De wereldberoemde bolderkar is weer compleet 
afgeladen met allerlei lekkers.
Alhoewel het zonnetje schijnt, is het toch aardig fris, 
maar dat mag de pret niet drukken. Zoals ieder jaar is 

de onderlinge strijd ook nu weer hevig en wordt er flink 
op los gekloot.

Halverwege nemen we een korte pauze om wat te 
drinken en te eten en beginnen we aan het tweede 
deel. Later op de middag wordt het toch een flink stuk 
kouder. We gaan snel richting Huize Vos, waar de kachel 
zowel binnen als buiten lekker wordt opgepookt.

Circusact
Fenna is inmiddels bezig met de soep en de broodjes. 
Dat gaat er bij ons allemaal wel in, want van die ge-
zonde buitenlucht krijg je behoorlijk trek. Later komen 

Er wordt 
flink op los 
gekloot

de gourmetstellen op de tafel en alle gasten scharen 
zich bij elkaar en genieten volop van het heerlijke eten 
en drinken.

Tijdens het eten verzorgt Sjaak Bakker onverwacht een 
circusact. In spreidstand en losse handen probeert hij 
een dopje van de vloer te pakken. Maar helaas voor 
Sjaak gaat de hond van Jan en Fenna er met dat ding 
vandoor. Gelukkig is er toch applaus voor ‘onze Sjakie’. 
Als ik op een gegeven moment rond kijk, zie ik dat 
iedereen lekker zit te genieten van al het eten en drin-
ken én de sterke verhalen. We kunnen dan ook gerust 

stellen dat het weer een super toffe dag is, wat goed is 
voor de saamhorigheid. 
Hierbij wil ik Jan en Fenna héél hartelijk bedanken voor 
hun enorme gastvrijheid en inzet voor de club. Want 
het is niet niks om twintig van ‘die badgasten’ in het 
gareel te houden…
Verder wens ik iedereen die gaat toeren veel veilige 
kilometers toe. 

Peter de Kroon (van die mooie grijze PAN)

Oh ja, de groep met de witte kloot heeft gewonnen.

Klootschieten
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Motorrijders trotseren -30 onder nul
Even bang 
maken 
voor 
wolven, 
veelvraten 
en beren

Gastvrij worden we om en nabij twee uur ontvangen 
in het buurtgebouw ‘Ons Dorp’ in Emmer-
Compascuum ontvangen met een kopje koffie 
en cake. Er staat ons een enerverende middag te 
wachten. Tijdens de algemene ledenvergadering in 
februari heeft clublid Sjaak Bakker ons beloofd dat er 
op de jaarlijkse contactmiddag een spraakmakende 
presentatie gehouden gaat worden over een winterrit 
per motor naar de Noordkaap. Dat deze keuze goed 
is geweest, blijkt uit de grote opkomst in vergelijking 
met voorgaande jaren. 

Na het Drents kwartiertje opent onze voorzitter de 
middag met een welkom aan Piet Bakker (broer van 
Sjaak) en zijn maat Tim ten Klooster en geeft het woord 
aan deze hoofdrolspelers. Piet en Tim hebben in januari 
1994 onder barre omstandigheden de motorrit op een 
zijspan volbracht. Piet steekt van wal en valt gelijk met 
de deur in huis met de opmerking dat het hem is opge-
vallen dat er vandaag geen enkele motor voor de deur 
staat… Alle aanwezige leden van MTC De Hondsrug 
zijn met de auto gekomen. Wel, als iemand in hartje 
winter de Noordkaap heeft bereikt en heelhuids terug 

is gereden mag hij deze opmerking best plaatsen. 

Wolven en veelvraten
Op enthousiaste wijze en met oog voor detail vertellen 
de mannen over de motorrit en de voorbereidingen, 
hierbij tonen zij hun vele dia’s. Piet geeft uitleg over de 
voorbereidingen en Tim praat de rit tot een goed einde 
met af en toe, gevraagd en ongevraagd, een toelichting 
door Piet. Voorafgaand aan de beelden wil Piet ons nog 
eerst even bang maken voor wolven, veelvraten, beren 
en ander loslopende Lapland bewoners. Dat lukte Piet 
denk ik mooi niet, want we blijven allemaal aandachtig 
zitten luisteren, we zijn één en al oor en oog. Misschien 
waren we natuurlijk zo stil, omdat we toch wel een 
beetje angstig waren voor wat er komen zou.

Mooie beelden
De dia’s over de voorbereidingsfase van de BMW R100 
met aangepaste RT kuip en de kleding laten goed zien 
dat ze niet over één nacht ijs zijn gegaan. Een jaar lang 
van sleutelen aan de motor, het uitzoeken van de juiste 
route, het uitzoeken en passen van verschillende lagen 
van kleding, alles uittesten in een vriescel, de banden 

Noordkaap

Strak & Stralend

Autoschade    Airco Service

Gebr. de Poel
Autoschade

erkend Euro Garagebedrijf

Nijverheidsstraat 1 Emmen Tel. 0591 613559

James Cookstraat 25, 7825 AN EMMEN
tel. 0591/677811 / 06-46410662

www.nozon.nl       info@nozon.nl

Onze producten zijn:
zonlichtreducerend * zonnewarmtewerend 

zonnebescherming factor 100 * energiebesparend  
scherfbindend bij breuk * inbraakvertragend

 explosievertragend * decoratief

Zowel voor voertuigen als gebouwen!
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voorzien van spikes, slangen aanbrengen voor warme 
lucht met een warmtewisselaar vanaf de motor naar de 
zijspan en naar de helm van de berijder zijn een paar 
van de zaken waar aan gewerkt wordt in de voorberei-
ding. 
Tim geeft fantastisch weer hoe de winterrit per motor is 
gereden door Duitsland, Finland, Noorwegen en Zwe-
den. Mooie beelden van overal besneeuwde wegen, 
witte bomen, bevroren meren en prachtige bergen. We 
voelen bijna de koude, de beide mannen hebben het 
zeker gevoeld. 

Tijdens de midwinterrit gaan ze letterlijk niet over ijs 
van één nacht, nee het vriest er continu. Zeer gedreven 
om hun doel te bereiken, maar ook open vertellen ze 
over hun eigen fouten tijdens de rit. Het is niet allemaal 
rooskleurig wat verteld wordt, ook de minder fraaie 
dingen komen goed over bij het publiek. Wat te denken 
van een motor die niet wil starten nadat ze fraaie foto’s 
hebben gemaakt van de omgeving, vol verlicht door 
de motorverlichting. Je moet hierbij bedenken dat het 
bijna 23 uur per dag donker is, de motor een tijdje uit 
is gezet en ze alleen en ergens op een verlaten weg in 
Lapland zijn! Menig vraag van de leden wordt in detail 
beantwoord. In de pauze gaan de verhalen eigenlijk 
gewoon verder onder de leden in kleine groepjes, 

iedereen praat er over onder het genot van de beschik-
baar gestelde hapjes. 

IJzige vorst
Boeiend gaat de presentatie in de tweede helft verder 
over het bezoek aan de Noordkaap zelf, maar ook over 
de vastberaden terugreis. Afgezien van de prestatie om 
onder omstandigheden van ijzige vorst van soms ruim 
onder -30 graden naar de Noordkaap te rijden, hebben 
ze het ook nog eens gepresteerd om in minder dan 
twee weken weer thuis te komen! 

Na de presentatie zijn er oliebollen voor iedereen, aan-
geboden door clublid en sponsor Henk Olijve. 
De voorzitter sluit het officiële gedeelte met een woord 
van dank aan de mannen en overhandigd voor de on-
derhoudende presentatie aan elk een presentje. 
Dit verslag van de presentatie kan natuurlijk niet een 
compleet beeld geven van deze winterrit. De emotie 
en het enthousiasme van de presentatie is niet goed te 
verwoorden. Daarom zeg ik, je had er eigenlijk gewoon 
moeten bij moeten zijn. 
Piet en Tim, bedankt voor jullie uitstekende presentatie.

Annegienus Veendijk

NoordkaapNoordkaap

‘We voelen 
bijna de 
kou’
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Multicopy is toonaangevend in de grafische sector, 
met ruim zeventig vestigingen in Nederland. Het is 
daarmee de grootste grafische keten van Nederland. 
Multicopy is onderdeel van een Amerikaans 
moederbedrijf en is vertegenwoordigd in 58 landen 
met meer dan duizend vestigingen wereldwijd. 
Multicopy bestaat nu 37 jaar. Multicopy Emmen 
bestaat 21 jaar, waarvan nu drie jaar in het huidige 
pand aan de Hoenderkamp 16 in Emmen. 

René Steensel van der Aa geeft aan dat het erg goed 
gaat. “We hebben het gelukkig ontzettend druk. Dat 
komt ook omdat we gespecialiseerd zijn in business-to 
business drukwerk. Multicopy is een communicatiemid-
del in de ruimste zin van het woord. Aan alles wat met 
communicatie te maken heeft kunnen wij ons steentje 
aan bijdragen.”

“Het is grappig dat ooit is uitgevonden dat er recessie 
moet zijn. De huidige recessie begon in Amerika. Toen 
Amerika daar al middenin zat brak het ook uit in Euro-
pa, uiteindelijk ook in Nederland én nog later kwam het 
ook in Drenthe terecht. Voor mijn gevoel was dat wel 
driekwart jaar later nadat het in Amsterdam toesloeg. 
We zitten ergens achter in de race, dat betekent ook 
dat wij er het langste in blijven zitten. Als in het Westen 
de boel weer aan het draaien is, zal het in Drenthe nog 
even achterblijven.

Als wij onze jaarlijkse conventie van Multicopy heb-
ben, komt de directie vanuit Amerika in het kader van 
risicospreiding met twee (!) vliegtuigen naar Nederland. 
Je kunt je wel voorstellen wat er gebeurt als die alle-
maal in één keer uit de lucht zouden vallen. Tijdens de 
conventie wordt er gesproken over de economie en de 

Multicopy

Multicopy toonaangevend in grafische sector

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

www.autoservicehorstmann.nl

Nijverheidsstraat 10
7815 HV Emmen
Tel. 0591 612442

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

‘De
Uitlaatklep 
ziet er 
gewoon 
‘lekker’ uit’
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recessie. Toen we hier in Drenthe bij wijze van spreken 
het woord recessie nog aan het opzoeken waren in De 
Dikke van Dale, kregen we input vanuit Amerika waar 
nog kansen en mogelijkheden waren. Onder meer 
lagen er kansen in belettering op auto’s en ruiten maar 
ook op gevels van bijvoorbeeld kantoren. Aanvankelijk 
was ik nogal sceptisch, maar het personeel was daaren-
tegen wel heel enthousiast. Dit heeft uiteindelijk heeft 
goed uitgepakt. We krijgen steeds meer opdrachten.”

Hoe ontstond de binding tussen Multicopy en MTC 
De Hondsrug? 
“Ik weet niet meer precies hoe het gegaan is, maar 
inderdaad kwam iemand langs met de vraag of wij het 
clubblad wilden drukken en misschien ook sponso-
ren. Nu is het zo dat ik ook mijn motorrijbewijs heb. 
Alleen heb ik helaas een soort ‘Gilles de la Tourettes’ 
wat de gashendel betreft. Ik heb geen beheersing en 
durf daarom niet op een motor te rijden. Ik rij denk ik 
al motor sinds mijn zestiende. Dat zijn altijd geleende 
motoren en als het van een ander is ben ik heel voor-
zichtig. Maar als ikzelf een motor zou hebben, zou ik 
helemaal los gaan.” 

Je hebt dus je rijbewijs en je hebt niet zoiets van, 
ik wil wel lid worden en af en toe meerijden op een 
geleende motor?
“Nou, de motor is dan niet zozeer het probleem. Eerder 
een gebrek aan tijd. Daar hebben mijn partner Caroline 
en ik te weinig van. Want we willen eigenlijk zoveel 
leuke dingen doen, zoals naar de sportschool. Momen-
teel zitten we in de situatie, dat wij het in tegenstelling 
tot collega’s wél druk hebben. We pakken aan wat we 
kunnen. Dat heeft natuurlijk consequenties voor wat 
betreft de tijd die we dan over hebben. Plannen is heel 
erg moeilijk. Ik ben ooit al eens lid van een sportschool 
geweest, maar vaak als ik dan wilde sporten moest ik 
werken. Daarvoor ben je niet aangesloten bij een club. 
Je gaat naar een vereniging toe omdat je met elkaar 
een vereniging bent en dan vind ik het vervelend als je 
dan moet afzeggen.

Wat vind je van De Uitlaatklep? Je drukt het nu en 
de opmaak is prachtig, al zeg ik het zelf. 
“Ja, het ziet er heel professioneel uit; jullie durven er 
wat geld aan uit te geven. Ik doe daar zelf dan ook nog 
wat bij. Eerlijk gezegd is het ook heel leuk als je adver-
tentie in een blad staat wat er heel goed uitziet. Het is 
sowieso heel belangrijk voor mij, om je te binden aan 
een iets, aan een club, wat er goed en verzorgd uit ziet. 
Er zijn dan ook weinig aanmerkingen op te maken, De 
Uitlaatklep ziet er gewoon ‘lekker’ uit.” 
Dat is goed om te horen, maar als je zoiets maakt, 

lees je dan ook de inhoud? 
“Als wij produceren dan is het zwart en wit. Voor ons 
zijn het lettertjes. Zelfs de combinatie van lettertjes 
lezen wij niet; dat dringt niet door. Zou ik het blad thuis 
hebben dan blader ik het door en ga ik het pas lezen. 
Als wij er mee bezig zijn en we krijgen zóveel onder 
onze handen door, dan bekijk ik maar één ding en dat 
is de bladzijde waar onze advertentie staat. Maar voor 
de rest lees ik het niet. Je kunt niet alles lezen. Daar 
komt bij dat veel vertrouwelijk is. Je hebt natuurlijk 
ook een stukje geheimhouding; we doen onder meer 
veel voor advocaten en incassobureaus. Voor ons is 
een print een print, een kopie een kopie. Het is niet 
belangrijk wat er in staat, maar dat de tekst zwart-wit is 
en dat het leesbaar is.

Naschrift Ilona
Het is in ieder geval heel mooi dat jullie het blad 
c.q. de club sponsoren. Ik denk trouwens dat je dan 
toch binnenkort wel eens een uitnodiging van de 
motorclub zou kunnen krijgen om mee te rijden. 
Hoewel de motorclub groeiende is, kunnen we 
natuurlijk nog steeds leden gebruiken. Het zou héél 
welkom zijn als je lid zou worden. Enne… we leren 
je dan wel omgaan met de gashendel!

Ilona Hornstra

‘Ik heb 
geen be-
heersing’

ALV nu op 28 januari

De Algemene Ledenvergadering (ALV) die eerst op 
11 februari zou worden gehouden is om organisa-
torische redenen verplaatst naar vrijdag 28 januari 
2010, aanvang 20.00 uur. Zoals gebruikelijk wordt 
de bijeenkomst gehouden in het buurtgebouw 
Ons Dorp, Esdoornlaan 5 in Emmer-Compascuum. 
De agenda plus alle verslagen krijgt iedereen via 
een convocatie per e-mail toegestuurd. 

We hopen alle leden op de jaarvergadering te 
kunnen begroeten. Je raakt betrokken bij de club, 
je weet wat er gaande is en je kunt meepraten over 
het beleid voor de komende jaren. Ook wordt die 
avond het jaarprogramma wat betreft de toerritten 
geregeld. Het bestuur verzoekt om de contributie 
bij voorkeur contant te betalen tijdens de ALV, 
doch uiterlijk  op 1 april 2011 per bank te voldoen 
op ING rekeningnummer: 3024300 ten name van 
MTC De Hondsrug. 

Annegienus Veendijk (secretaris)

Multicopy
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• 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

Column

Tegenpolen
Degelijke 
zitmachine

In het verleden heb ik in deze column al verschillende 
keren geschreven over mijn ervaringsdeskundigheid in 
het vallen. Het is niet het leukste onderdeel van motor-
rijden, maar het kan iedereen een keer gebeuren. Maar 
vallen betekent ook opstaan. Je moet zorgen dat je er 
sterker uitkomt, zorgen dat je geen angst hebt om te 
vallen en niet bij de pakken neerzitten. Maar over vallen 
en opstaan wil ik het eigenlijk niet hebben, liefst nooit 
meer. Maar wel over liggen en zitten. Twee eigenschap-
pen waar je in principe niet moe van wordt. Ook twee 
tegenpolen.

Ik zeg al jarenlang tegen iedereen die het horen wil dat 
zitten op een motor altijd nog kan. Zolang ik er op kan 
liggen, met de druk op de polsen wil ik nog niet zitten. 
Het is ook een manier denk ik om je leeftijd te ver-
bloemen. Liggend op je motor geeft toch een gevoel 
van snelheid, terwijl zitten meer iets is voor oudere 
motorrijders. De kogel is nu ook bij mij door de kerk, 
het kwartje is gevallen om nog maar eens een gemeen-
plaats te gebruiken. In het komende seizoen rijdt deze 
oudere jongere niet meer op een (semi) sportfiets, 
maar op een degelijke zitmachine.

De Honda VFR800FI uit 2002 is ingeruild voor een Su-
zuki V-Strom 650DL-AT uit 2007. Dat zal even wennen 
worden vrees ik, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik 
het wel kan vinden met mijn nieuwe metgezel. 

Hoe komt dat nou hoor ik jullie al denken. Het zit dus 
zo. In de week voordat de winter inviel wilde ik nog een 
rondje rijden op de VFR. Helaas, de motor gaf geen kick, 
accu leeg. Trix toen maar gevraagd of ik haar ‘BeeMWee’ 
mocht lenen. Dat mocht, zo veel vertrouwen heeft ze 
wel in mij, en toen viel zoals al gezegd, het kwartje. Ik 
heb al vaker op een R1200GS gereden, maar ineens 

bedacht ik me dat ik niet meer voorover wilde liggen. 
Het voelde zo relaxed en ontspannen dat ik er ineens 
klaar mee was. 

Kijken op internet dus of er iets te koop was op dat 
gebied. Eerst maar eens bij mijn huisdealer, Motorhuis 
Bakker in Nieuw-Weerdinge. Een BMW 1150 GS, een 
paar Goldwings 1500 die in de buurt kwamen van wat 
ik wilde uitgeven en toebetalen. Maar ook een paar V-
Stroms. Ik had al eens een stukje op de DL1000 gereden 
en dat beviel zoals ik me nog kon herinneren goed. Op 
naar Bakker dus, kijken, rondlopen, weer eens kijken, 
even op het zadel zitten en vervolgens Maroël Bakker 
gevraagd wat ik zou moeten toebetalen op twee die ik 
had uitgezocht.

Dat viel zo positief uit dat na een paar dagen de zaak 
beklonken was. Als het straks weer kan, ik ben een 
mooiweer-rijder, hoewel het best koud mag zijn, ‘zit’ ik 
dus op de motor. Mijn ‘strommetje’ zoals ik op inter-
net al heb gelezen. Met abs, met handkappen, met 
handvatverwarming, met topkoffer, met middenbok, 
met 12V-aansluiting, met tankpad, met valbeugels (!?), 
met skidplate (carterbescherming) en met slechts 987 
(ja, je leest het goed) kilometer op de teller. Helemaal 
compleet. Een z.g.a.n. motor uit 2007 dus. Het model is 
in de jaren erna ook niet meer veranderd, dat scheelt 
ook al weer.

Hoe het rijdt? Ik zou het niet weten, maar ik ben er heel 
blij mee. We worden vast en zeker vriendjes. Want lig-
gen wordt zitten. Tegenpolen horen toch bij elkaar. En 
vallen en opstaan dan? Daar hebben we het niet meer 
over. We gaan nu rijden.

Henk
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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

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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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


