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Het motorseizoen is in volle gang. Ook bij 
MTC De Hondsrug. Er zijn al verschillende 
ritten geweest. De een met meer, de ander 
met minder deelnemers. Wat betreft het weer 
hebben we geen geluk gehad. De openingsrit 
was lang en koud en de barbecuetocht ver-
regende voor een groot deel. Alleen de eerste 
dagrit konden we net tussen de voorspelde 
buien door laveren. Wat dat betreft kan het 
dus beter.

Dat moet ook, want er staan nog tal van ritten 
op het programma. Als u deze uitgave onder 
ogen krijgt is net de IJsselmeer-tweedaagse 
achter de rug. Helaas konden we er geen ver-
slag meer van meenemen in deze editie. Die 
houden jullie dus nog van ons tegoed. Wel 
kunnen we jullie melden dat alle kamers die 
we hadden geboekt bezet waren. Er gingen 
dus achttien deelnemers mee.

In deze uitgave wel alle andere verslagen van 
de gereden ritten. Natuurlijk ook de rest van 
het jaarprogramma, hebben we een van onze 
sponsors aan het woord, dit keer Jan Huls van 
Motoport Assen en staan Ilona Hornstra en Bé 
Duinkerken in de kijker in onze rubrieken.

De redactie is overigens erg blij met de 
medewerking van de leden als het gaat om 
het schrijven van een toerverslag. Zonder de 
inbreng van jullie is het niet mogelijk het club-
blad te maken. Daarvoor dank. We hopen nog 
vaak een beroep op jullie te mogen doen. Bij 
toerbeurt wel te verstaan.

Rest ons niets anders dan iedereen een mooi 
vervolg van het motorseizoen te wensen. Oh 
ja, hou de gepoetste kant boven.

De redactie

Van de MTC-redactie

Motorseizoen in volle gang
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Veurjoar in de kop
Het bestuur kreeg van de politie regio Drenthe 
onlangs posters aangeleverd met als titel ‘Veurjoar in 
de kop’. Deze posters attenderen motorrijders erop 
om op ‘gepaste wijze’ aan het verkeer deel te nemen. 
‘Veurjoar in de kop’ lokt menig motorrijder uit om 
rare capriolen uit te halen, met alle consequenties 
van dien. Voor diegene die het toch niet kunnen 
laten, wat dacht je van wat rondjes op het TT Circuit?

Motorrijders en andere verkeerdeelnemers moeten 
weer aan elkaar wennen op de weg. Het recht van de 
sterkste is hier niet van toepassing, want als motorrijder 
verlies je. Gezond verstand brengt je waar je wezen 
moet.

Openingsrit
De openingsrit van 11 april was gezellig, droog maar 
tot op het bot verkleumend koud. Voor zover bekend 
heeft niemand daar nadelige gevolgen van onder-
vonden gelukkig. Maar voor een middagrit was de 
rit nét iets teveel van het goede en dan bedoelen we 
het aantal kilometers. Verzoek aan mensen die een rit 
uitzetten, houdt rekening met een dagrit en middagrit. 
Dagrit mag zo rond de 250 kilometer liggen en een 
middagrit rond de 175. Moet lukken toch?

Bestuurstaken
De taken binnen het bestuur zijn nog enigszins 
aangepast. Algemeen bestuurslid Peter de Kroon is 
vice-voorzitter geworden en Eppie Nieuwlaat vervangt 

penningmeester Bé Duinkerken indien dat nodig 
mocht zijn. Peter heeft zijn nieuwe functie al met verve 
uitgevoerd tijdens de opening van Motoport Assen. 
Samen met een aantal leden van onze motorclub ging 
Peter een kijkje nemen en feliciteerde hij Jan Huls met 
de opening van zijn nieuwe motorzaak aan de Indus-
trieweg in Assen.

Tijdgebrek
Tijdgebrek is de reden dat mijn ‘Silverline’ nog te weinig 
kilometers op de teller heeft. De reden? Teveel werk en 
daardoor te weinig vrije tijd. Maar ook te weinig mooi 
weer, met name in de weekenden. Al was Pinksteren en 
vorig weekend natuurlijk super. Maar dan zijn er weer 
andere ‘verplichtingen’. Door ‘familie-uitbreiding’ zijn de 
vrije uurtjes ook wat spaarzamer geworden. Uw voor-
zitter is namelijk oma geworden van een prachtig klein 
meisje, met de lieve naam Nine. En aangezien zoon- en 
schoondochterlief helemaal in Utrecht wonen, ga je 
niet voor een uurtje even langs, maar is ‘even’ langs 
gaan een dagtaak geworden.

‘Lekker droog’
Maar tijdens de koude openingstoertocht was ik erbij 
en de toertocht van 31 mei was ik ook van de partij. 
Niet op de heen-, tussen- en terugreis, maar wel bij de 
gezellige barbecue. Nu was het niet zo koud, maar wel 
heel, heel erg nat. Ik was ook niet op de motor maar 
‘lekker droog’ met de auto. De echte ‘diehards’ waren 
natuurlijk wel op de motor. Heel eerlijk gezegd was ik 
ook niet zo trots op mezelf... 

Vakantie
Maar goed. De vakantie en hopelijk ook het mooie 
weer staan weer voor de deur. Nu komen de kilometers 
heb ik met mezelf afgesproken. Hoe zit het met jullie? 
Wel al de nodige kilometers achter de kiezen? En hoe 
gaat jullie vakantie eruit zien? Met de motor, of wordt 
het de auto of de fiets. Is eigenlijk ook niet zo belang-
rijk. Laten we een ding met elkaar afspreken: Doe 
voorzichtig en kom allemaal weer veilig en gezond naar 
huis. Ik zie jullie!

Trix 

 ‘Ik was 
niet zo 

trots op 
mezelf’

Van de voorzitter
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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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Bij de officiële opening op zaterdag 27 maart van 
MotoPort Assen waren ook leden van MTC De 
Hondsrug aanwezig. Peter de Kroon schreef een 
verslag.

“Ongeveer een weekje voor de opening was ik ook al 
bij MotoPort Assen geweest om alvast een kijkje te 
nemen hoe mooi het wel zou worden. Onder het genot 
van een bakkie kwam ik eigenaar Jan Huls tegen die 
zei dat hij het wel leuk zou vinden als we ons als club 
zouden laten zien tijdens de opening. 

Dus even een mailtje naar onze secretaris gestuurd 
met het verzoek om dit kenbaar te willen maken bij de 
leden. En ja hoor, we waren met een leuk groepje van 
zo’n man of twaalf.

Aangekomen in Assen werden we al gelijk verrast met 
een springkussen en uhhhhhh, jammer, maar daar 
ging niemand in of op. Bij het binnengaan van de zaak 

werden we al voorzien van een drankje en een hapje en 
natuurlijk de bekende worst van…

Er waren al aardig wat mensen in de zaak en het werd 
steeds drukker en gezelliger. Op een gegeven moment 
zijn we Jan maar eens gaan opzoeken om hem te 
feliciteren met de opening van de nieuwe zaak. Al snel 
werd mij een mooie plant in mijn handen gedrukt om 
die aan Jan Huls te overhandigen met de allerbeste 
wensen van MTC De Hondsrug.

Na dit gedaan te hebben was het officiële gebeuren 
achter de rug en hebben we onze tijd nuttig gemaakt 
om eens lekker overal rond te neuzen in het nieuwe 
bedrijf. Na nog wat hapjes en drankjes zijn we weer 
richting huis gereden om ons mentaal voor te bereiden 
op de eerste motorrit van het nieuwe seizoen.”

Peter de Kroon

En na-
tuurlijk de 

bekende 
worst 
van...

MTC De Hondsrug bij 
Verslag

opening MotoPort Assen

Peter de Kroon overhandigt Jan Huls van MotoPort Assen een plant namens MTC De Hondsrug.
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Vol goede moed begonnen we zondag 11 april 
met een hele grote groep (23 motoren en nog 
enkele duo’s) aan de openingsrit van het seizoen. 
De organisatie had grootse plannen en verwachtte 
mooi weer. Er werd om 12.00 uur vertrokken vanuit 
Westerbork en het eindpunt was de gevangenis 
in Veenhuizen. Voor sommige mensen voelt dat 
misschien wel als thuis, maar wij moesten daarna nog 
een uurtje verder om thuis te komen.

‘s Morgens was de temperatuur nog wel lekker, maar 
in de loop van de dag werd het steeds kouder. Ach-
teraf bleek dit de koudste dag van april te zijn. Er werd 
onderweg 6 graden gemeten! Sommige clubleden 
hadden een vooruitziende blik en hadden tevoren nog 

snel een Pan European gekocht waarop ze lekker warm 
zaten. Later bleek dat je als duo ook op een Pan niet 
veel aan de kuip hebt.

Volle bak
Afijn, we vertrokken vanuit Westerbork en reden best 
lekker via Wijster, Beilen, Oranje, Appelscha, Oosterwol-
de en Makkinga naar Jubbega. Daar hadden we onze 
koffiestop in een café op de hoek wat meteen vol was. 
Het personeel vertelde ons dat we er niet konden eten
maar dat ze via de tussendeur wel konden bestellen bij 
de inpandige snackbar. Dat bleek niet tegen dove-
mansoren gezegd en de hamburgers en broodjes kro-
ket werden smakelijk verorberd. Het was wel jammer 
dat velen daarbij moesten staan, maar de opkomst was
natuurlijk ook groter dan verwacht.

Waarom 
ik de 

bochten 
ineens zo 

raar nam...

Openingsrit motorseizoen

Toerrit

bitter koud
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Toerrit

Koudste deel
Lekker opgewarmd begonnen we aan het tweede deel 
van deze (mid)dagrit. Via Beetsterzwaag en Opende 
gingen we naar het Prinses Margrietkanaal bij Stroobos. 
Vanaf Eibersburen ging het weer binnendoor terug 
richting Veenhuizen. Dit laatste stuk voelde als het 
koudste deel van de rit. Dit kan ook komen doordat 
de natuur laat is dit jaar en er nog geen blad aan de 
bomen zit. Het was bewolkt en alles zag er, vooral in dit 
gebied, nog wat kil en somber uit. Ikzelf heb dankbaar 
gebruik gemaakt van de handvatverwarming. Dat als
bijkomend effect het gas bleef hangen neem je dan 
maar op de koop toe. Sommigen zullen zich wel afge-
vraagd hebben waarom ik de bochten ineens zo raar 
nam...

Gratis soep
In het zicht van de haven hadden we nog een onver-
wachtse stop, omdat een van ons toch wel nerveus 
werd van zijn tankmeter en wilde vragen waar het 
dichtstbijzijnde tankstation was.
Dat was echter niet op de route, dus werd er besloten 
om maar gewoon de route te volgen en te zien waar 
het schip of de motor strandde.

Zo kwamen we vlak voor sluitingstijd in het restaurant 
in het Gevangenismuseum en konden we gelukkig (na 
enig aandringen) nog wat te eten bestellen. En voor 
degenen die niets of te weinig besteld hadden kwam 
er nog een verassing. Er was nog een behoorlijke pan 
soep over, die ons werd aangeboden omdat het anders 
toch weggegooid zou worden. Daar werd heel dank-
baar gebruik van gemaakt en uiteindelijk hadden we 
allemaal de buik weer warm en rond.

Droog gehouden
Hoe iedereen daarna is thuisgekomen weet ik niet, 
maar wij hebben de laatste kilometers naar huis te snel 
afgelegd om de kou diep te laten doordringen en we 
zaten uiteindelijk toch ruim voor donker moe en vol-
daan bij de kachel. Ook de motor stond tevreden na te 
tikken, want we hadden toch maar even 270 kilometer 
afgelegd op deze zondagmiddag én, we hebben het 
droog gehouden. Bovendien realiseerden we ons dat 
de temperatuur bij de overige ritten dit seizoen alleen 
maar hoger kan zijn. Aan nattigheid (van buiten) den-
ken we maar even niet.

Sierd Hornstra
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Soms lopen zaken niet zoals je het zelf graag wilt. 
Voor dit jaar had ik me voorgenomen veel kilome-
ters te maken op de motor. In voorgaande jaren 
reed ik tussen de 8000 en 12.000 kilometer per jaar. 
Het afgelopen jaar zakte dat al terug naar 5000 
kilometer. Die neergaande lijn moest dus zo snel 
mogelijk worden omgebogen. Helaas, ik denk dat ik 
dit jaar die 5000 zelfs niet haal. Maar er zijn verzach-
tende omstandigheden aan te voeren. 

Ten eerste: Trix en ik zijn op 16 april de trotse 
grootouders geworden van Nine Myrthe. Ons eerste 
kleinkind. Jammer genoeg woont ze niet naast de 
deur. Het is elke keer bijna twee uur heen en dat-
zelfde geldt voor de terugreis. Nou hoor ik jullie al 
zeggen: stap dan op de motor. Dat gaat ook nog wel 
gebeuren, maar zoals dat zo vaak gaat: er moet van 
alles mee. Want je kunt bij zo’n klein meisje natuur-
lijk niet met lege handen aankomen. 

Ten tweede, dat had ook de eerste reden kunnen 
zijn, duurde de winter dit jaar maar liefst vijf maan-
den. De motoren bleven keurig op stal om ze niet 
bloot te stellen aan ijs en pekel op en gaten in de 

weg. Voor het opvoeren van de kilometermetrage is 
dat natuurlijk niet bevorderlijk. 

Ten derde: we hebben een caravan gekocht. Ja, ja 
op onze leeftijd ben je daar aan toe. Na veertig jaar 
door Europa te hebben rondgezworven en gesla-
pen in een tent hebben we in oktober vorig jaar een 
tweedehands Kipje uit 1995 aangeschaft. Het was 
even wennen, maar het slaapt beter, de boel wordt 
je niet klam als het langdurig regent en, ook niet 
onbelangrijk, er zit een kachel en een koelkast in. 
Ook een caravan is niet bevorderlijk voor het motor-
rijden. Je kunt ze er niet achter hangen of zoals met 
een camper in de interne ‘garage’ vervoeren. 

Genoeg excuses dus om niet te motorrijden. Maar 
dat laat onverlet dat ik wel vaker de motor zou kun-
nen en moeten pakken. Dus ik heb in ieder geval al 
een goed voornemen voor 2011. Vaker motorrijden 
en me nog meer laten zien op de ritten van MTC De 
Hondsrug. Pin me er maar op vast.
Henk Kroezen

Henk Kroezen

Column

Excuses
IJs en

 pekel op 
en gaten 

in de weg

•	 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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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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“Dat vond ik nou hartstikke leuk. Dat mensen van 
jullie motorclub langs kwamen om ons te feliciteren 
met de nieuwe zaak. Zo zie je maar dat sponsoring 
geen weggegooid geld is.” Deze waarderende 
woorden komen van Jan Huls van MotoPort Assen. 
Sinds een paar maanden zetelt hij met zijn nieuwe 
motorzaak in Assen aan de Industrieweg 11 in Assen.

Sinds begin maart is MotoPort Stadskanaal verhuisd 
naar Assen. Een combinatie met Olijve Motorsport in 
Assen heeft geresulteerd in ‘MotoPort Assen’. Op de 
vraag waarom de goed draaiende vestiging in Stads-
kanaal is verhuisd, is het antwoord: “Om een zo breed 
mogelijk assortiment te kunnen garanderen. Mensen 
zijn tegenwoordig niet zo snel meer verzadigd en daar 
moet je op inspelen. De zaak in Stadskanaal liep goed, 
maar het aantal klanten stagneerde. MotoPort Assen 
moet over twintig jaar ook nog bestaan. Je moet met je 
tijd mee. Ik heb nu meer merken in de winkel. Ook qua 
kleding is het assortiment behoorlijk uitgebreid. Hier 
komen er nieuwe klanten bij en de meeste oude klan-
ten vinden het geen probleem om naar Assen te rijden. 
Ook klanten uit Venray en Goes komen nu naar Assen.“

Italiaans
Jan had al veel langer plannen met zijn motorwinkel. 
Hij is nu tevreden met wat hij inmiddels heeft neerge-

zet. MotoPort Assen heeft nu onder meer het dealer-
schap van Ducati, Aprilia, MV Augusta, Honda, Suzuki, 
Yamaha en de scootermerken Piaggio, Vespa en Peu-
geot. “Vroeger, in mijn jeugdig enthousiasme wilde ik 
graag meerdere motorzaken, maar als je het goed wilt 
doen is één zaak, om alles goed te kunnen overzien, 
meer dan voldoende.  Ik zag het helemaal zitten met 
de plannen rondom TT World. Maar dat duurde veel te 
lang. Nieuwbouw was trouwens ook te duur.” 

Jan Huls, telg van de beroemde worstenfabriek Huls 
in Vlagtwedde, bedankte in 1998 voor de ‘droge worst’ 
en maakte na rijp beraad zijn jeugddroom, een eigen 
motorzaak waar. Samen met zijn broer maakte hij als jo-
chie de buurt al onveilig op de brommer. Daarna stapte 
hij op de 125 cc motor en reed een ‘blauwe maandag’ 
wedstrijden. “Mooi om te doen”, grijnst hij, “maar het 
sleutelen aan motoren vond ik eigenlijk net zo leuk.” 
Op de vraag wat zijn favoriete motor is, moet hij best 
lang nadenken. “Ik ben eigenlijk heel breed georiën-
teerd. Maar als ik dan toch moet kiezen, is het Italiaans. 
Dan ga ik voor de MV Augusta. Mooi design en rijdt 
fantastisch.”

Jan Huls rangschikt zichzelf onder de groep ‘rustige 
rijders’. Maar de grijns op zijn gezicht doet iets anders 
vermoeden. “Nou ja, beetje sportief dan.” Zo heel veel 
kilometers rijdt hij niet meer. “Gezin met twee jonge 
kinderen en een zaak, dan blijft er niet zo heel veel tijd 
over. Wat ik nu wel regelmatig van plan ben te gaan 
doen, is met een motor uit de zaak van en naar huis rij-
den. Mooie manier om de motoren te testen. Maar ook 
mijn jaarlijkse motortrip, afgelopen jaar zijn we met een 
groep motorrijders naar de Harz geweest, blijft er in.”

Compliment
MotoPort Assen draait inmiddels op volle toeren. Zijn 
succes dankt hij, naast de producten die hij verkoopt, 
voor het grootste deel aan zijn personeel. “Naast de 
reguliere werkzaamheden die ze uitvoeren, wil ik ze 
een extra compliment maken voor al het werk dat ze 
hebben verzet tijdens de verhuizing. Binnen één week 
was alles verhuisd. Klasse! Daar komt bij dat ze klanten 
op een uitstekende en vakkundige manier helpen. 
Tenminste, dat is het streven. Volgens mij slagen we 
daar uitstekend in.”

Door Trix Meijer

‘Nou ja, 
beetje 

sportief 
dan’

Jan Huls: 
Sponsor aan het woord

‘MotoPort Assen moet over 
twintig jaar ook nog bestaan’

Jan Huls en het team van MotoPort Assen.
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‘Een rondje van de 
Brabander Peter de Kroon’

Dagrit
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Dagrit

Binnen 
of buiten 

zitten, 
that’s the 
question

Het einde van een mooie rit en dan wordt je angst 
bewaarheid. Er komt iemand naar je toe en vraagt of 
je een stukje wilt schrijven voor in het clubblad. Nou 
ben ik niet zo’n stukjesschrijver maar we gaan het 
toch eens proberen.

‘Een rondje van de Brabander Peter de Kroon’. Ja, zo 
heet de eerste dagrit van het seizoen op zondag 2 mei, 
echter zonder Peter. Peter is door de rug gegaan en zal 
dus niet mee rijden. Gelukkig zit Bé Duinkerken ook in 
de organisatie dus een voorrijder is snel gevonden. Bé 
had de route ook aan een aantal mensen doorgemaild 
die hem in hun Garmin navigatiesysteem hebben ge-
zet. Tien uur en tien motorrijders hebben zich gemeld 
plus één bijrijdster: Fenna Vos. 

Koffiestop
We vertrekken in één groep, zoals gebruikelijk vanaf 
het Aquarena zwembad en toeren door Emmen, Klijn-
dijk, Valthe en Exloo binnendoor naar Bareveld en van 
daaruit via Spijkerboor naar Zuidlaren.
Even verderop in Midlaren hebben we een koffiestop 
bij De Bloemert. Een mooie gelegenheid aan het 
Zuidlaardermeer. Binnen of buiten zitten, that’s the 
question.

Het wordt binnen. Na de koffie en een appelpunt met 
slagroom worden de stalen rossen weer bestegen en 
toeren we met zijn allen verder over smalle weggetjes 
waar soms grind in de bochten ligt en waar dus extra 
voorzichtig gereden moet worden. De route leidt ons 

verder naar Haren en daarna via Slochteren en Ten Boer 
boven de stad Groningen langs naar Hotel Aduard.
Daar wordt samen geluncht. Een uitsmijter ham kaas of 
een boerenomelet. Ook zag ik de bekende bal gehakt 
voorbij komen al dan niet met frietjes. Na de lunch 
maar weer eens op huis aan. Het is al bijna half drie.

Motorhart
Na Den Horn, Enumatil en Hoogkerk (zo kom je nog 
eens ergens) via de stad Groningen een stukje over de 
A28 naar Eelde-Paterswolde en dan weer binnendoor 
naar Donderen en Tynaarlo over het prachtige Ballo-
ërveld naar Rolde. Daar gaat je motorhart sneller van 
kloppen. Af en toe keek ik even naar boven om te zien 
of de voorspelde regenbuien al in aantocht waren. 
Gelukkig nog niet.
Verder door de Drentse bossen en landerijen naar het 
eindpunt, de carpoolplaats vlakbij de Kibbelkoele. Daar 
begint het zachtjes te regenen. Nog even de presen-
tielijst invullen en dan snel huiswaarts. Maar goed ook, 
het begint steeds harder te regenen.

Al met al een prachtige rit door de provincies Gronin-
gen en Drenthe van ongeveer 260 kilometer.
En als ik Piet Paulusma mag geloven hebben wij ontzet-
tende mazzel gehad met het weer want ik hoor net dat 
het in de rest van Nederland heeft gehageld en geon-
weerd. Hulde voor de ‘uitzetters’ van deze rit. Jammer 
dat Peter en Elly niet mee konden rijden.

Rob Nibbelke
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Barbequerit

‘Soep zoals oma het altijd maakte’
Die 

over een 
‘aapje’ met 

banaan

De weersvoorspelling leken niet al te best. Veel, héél 
veel regen werd er verwacht. Bij het vertrekpunt van 
een van onze sponsors, Gebroeders De Poel aan de 
Nijverheidsstraat in Emmen, werden we hartelijk 
ontvangen met koffie en cake. Een paar mensen had-
den afgezegd voor deze speciale dag, een ‘barbe-
cuetoertocht’ door Sjaak Bakker en Karst van Oosten 
georganiseerd.

Bij het vertrek waren we met zeven motorrijdende 
deelnemers en twee duopassagiers. Het was droog en 
bij een temperatuur van 14 graden leek zondag 13 mei 
een mooie dag te worden, ondanks de slechte weers-
voorspelling. Maar schijn bedriegt. Tot Coevorden was 
het droog, daarna begon het te regenen. Gelukkig was 

het maar een buitje. Van Hardenberg tot Markelo bleef 
het droog.

Mooie cabrio
Op camping De Poppe in Markelo werden we hartelijk 
ontvangen door Sjaak zijn partner Anneke. Ze ser-
veerden lekkere koffie met een broodje en een bakje 
zelfgemaakte soep. Dit deed me denken aan de ‘echte 
soep’, zoals oma die altijd maakte. Heerlijk!

De toertocht die Sjaak en Karst voor ons uitgestippeld 
had, was uitstekend. We reden over allerlei kronkelwe-
gen door het Twentse land. De tocht ging voor negen-
tig procent over smalle wegen niet breder dan drie 
meter, zodat het uitkijken was met tegenliggers. Het 
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Barbequerit

was een voordeel dat het niet te warm was, want nu 
had je ook niet veel fietsers op de smalle weggetjes.
Halverwege de toertocht kwam ons een mooie cabrio 
tegemoet. Hét teken dat het de hele dag droog zou 
blijven. Toch? Maar nog geen vijf minuten later begon 
het te regenen en het bleef maar regenen. Tot aan het 
einde van de toertocht...

Papegaai 
Weer aangekomen bij de gezellige caravan van Sjaak 
en Anneke werd alles in gereedheid gebracht voor de 
barbecue. Deze was uitstekend verzorgd door Anneke 
en Sjaak. Anneke had bijna twee dagen in de keuken 
gestaan om allerlei lekkere salades en hapjes te maken. 
Zoals gebruikelijk zwaaide en draaide gastheer Sjaak 
het vlees met geoefende hand op de braadplaat. 

Dat ging hem voortreffelijk af. Tja, en dan word het 
vanzelf gezellig onder de luifel, waar de regen gestaag 

afstroomde. De moppen en kwinkslagen kwamen 
vanzelf. Teveel om op te noemen, want Sjaak kan ze wel 
heel aardig vertellen. De moppen die mij zijn bijge-
bleven zijn die van de papegaai met een vangrail in 
de diepvries en die over een ‘aapje’ met banaan. Oh ja, 
en wat dacht je van die goed verkopende stotterende 
verkoper...

Heel gezellig
Maar aan alles komt een eind ook aan de regen. Rond 
acht uur ‘s avonds werd het eindelijk droog en konden 
wij de terugtocht vanuit Markelo naar huis aanvaarden. 
Terugkijkend op deze verregende dag was het toch wel 
heel gezellig met elkaar. Natuurlijk met heel veel dank 
aan de organisatoren Anneke, Sjaak Bakker en Karst van 
Oosten. Zo’n dag is zeker voor herhaling vatbaar.

Bé Duinkerken



16

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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... Bé Duinkerken
Woonplaats  : Emmen
Leeftijd   : 65 jaar 
Beroep   : Pensionaris 
Lid van MTC De Hondsrug  : sinds 1 april 2000

Waarom ben je lid geworden?
Ik ben lid geworden omdat ik in 1998 een 
motor had gekocht en er niet zo heel veel 
kilometers mee reed. Altijd alleen op stap 
is ook niet alles. Daarom leek het mij wel 
wat om mij aan te sluiten bij de motorclub.

Op welke motor rijd je?
Op dit moment rij ik op een BMW K300S. 
Deze motor bevalt mij uitstekend. Het is 
een motor waar je op kunt toeren en snel 
kunt rijden. Hij heeft alle opties. Ik kan alle 
instellingen veranderen tijdens het rijden. 
Dat maakt het motorrijden nog aantrek-
kelijker. 

Wanneer kocht je je eerste motor?
Mijn eerste motor kocht ik samen met 
een vriendje toen ik veertien jaar was. De 
spatborden werden eraf gesloopt en toen 
maar crossen over zandpaden en over 
bouwland.Op mijn zestiende reed ik de 
eerste grasbaanraces gereden bij de zo-
genoemde Zwarte Bond. Later ging deze 
bond op in de KNMV. Ik heb tot aan 1967 
veel aan grasbaanrace meegedaan. Met 
succes want ik werd kampioen in de 250cc 
klasse met een Greeves.

Staan er nog meer motoren in je 
garage?
Er staan op dit moment nog twee andere 
motoren in mijn garage. Een Honda VFR 
800i van 1999 en een Laverda 1000cc 
3 cilinder van 1979. De laatste heb ik 
afgelopen winter helemaal gerestaureerd. 
Hij is inmiddels voorzien van een kente-
ken want de motor moest nog ingevoerd 
worden vanuit Engeland. Nu kan ik er ook 
op rijden.

Wat waren je mooiste belevenissen op 
de motor?
Mijn mooiste belevenissen met de motor 
heb ik beleefd in Amerika. Daar ben ik in 
2005 en in 2007 geweest. In 2005 ben ik 
gestart in Los Angeles en van daaruit de 
steden Ensenada, Calexico, Prescott, Flag-
staff, Gray Mountain, Page, Las Vegas, Lone 
Pine en Porterville aangedaan. Ik heb heel 
veel gezien en meegemaakt. (Zie ook de 
verslagen in de clubbladen van 2006, red.)
In 2007 heb ik samen met mijn broer 
Arie en zijn schoonzoon de oostkant van 
Amerika gezien. We zijn gestart in Atalanta 
en van daaruit langs de steden Knoxville, 
Nashville, Memphis, Graceland, Viksburg, 

New Orleans, Pensacola naar Atlanta.
Daarna zijn we doorgevlogen naar Los 
Angeles waar we onze echtgenotes weer 
zagen. Vervolgens hebben we nog veer-
tien dagen met de camper rondgetoerd.
Van deze trip is ook een plakboek gemaakt 
met alle verhalen en foto’s. Iedereen die 
geïnteresseerd is in de verhalen wil ik het 
graag vertellen. Het is te veel om dit hier 
allemaal op te schrijven.

Heb je nog wensen?
Ik zou nog wel een keer Amerika willen 
bezoeken op de motor, want ik vind de 
Amerikanen van het platteland geweldig, 
vriendelijk en behulpzaam.

Heb je nog wensen voor MTC De 
Hondsrug?
Wensen voor de club? Ja, ik zou graag 
willen dat meer leden eens een rit zouden 
willen uitzetten en ook voorrijden. Dan 
weten ze ook wat voor tijd en energie het 
kost om alles goed te regelen.
Graag zou ik ook nieuwe leden welkom 
willen heten bij de club. Want hoe meer 
zielen hoe meer vreugde. 

Acht vragen aan...

Bé Duinkerken poseert op een Harley Davidson 
langs de befaamde Route 66 in Amerika.
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www.autoservicehorstmann.nl

Nijverheidsstraat 10
7815 HV Emmen
Tel. 0591 612442

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

Strak & Stralend

Autoschade    Airco Service

Gebr. de Poel
Autoschade

erkend Euro Garagebedrijf

Nijverheidsstraat 1 Emmen Tel. 0591 613559
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Jaarprogramma 2010 MTC De Hondsrug 

Jaarprogramma

Zondag 20 juni
Middagrit 175 km
Waar de rit naar toegaat staat in de convocatie die per 
e-mail aan alle leden 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
Waar de rit naar toegaat staat in de convocatie die per 
e-mail aan alle leden 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. Het ontbijt staat voor ons gereserveerd 
op een motorvriendelijke camping.
Nadere mededelingen volgen in het clubblad en de 
convocatie die per e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Henk Olijve, Bé Duinkerken en Henk Kroe-
zen.

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 Nieuw-
laat.

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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Voor de rubriek ‘Achterop…’ vroeg Ilona Hornstra-Derks zichzelf de vragen van 
het lijf. Ze vertelt over haar eerste kennismaking met de motor, waarom ze niet 
zelf haar rijbewijs heeft, de toertochten in het buitenland, haar dipjes achterop 
en haar gevoel bij MTC De Hondsrug. 

Achterop ...

Ilona Hornstra 
zit als een prinses achterop

Sierd en Ilona Hornstra bij hun Triumph Tiger.
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Wat 
hadden we 

een zere 
billen

Wie ben je?
Mijn naam is Ilona Hornstra-Derks en ik zit achterop bij 
mijn man Sierd Hornstra. 

Hoe lang zit je al achterop?
Bij Sierd zolang als wij bij elkaar zijn, dat is nu vijfenhalf 
jaar. Maar als jong meisje van dertien kwam ik in mijn 
toenmalige woonplaats Den Helder, door een vriendin-
netje achterop de motor bij een vriend van een neef 
van die vriendin. En stoer dat ik dat vond! Wel vond ik 
het jammer dat ik door die ‘stomme’ helm (nu weet ik 
dat je hem niet alleen voor de sier(d) op hebt) niet her-
kenbaar was, want iedereen moest je wel zien hè. Mijn 
ouders vonden het heel wat minder, maar ze hadden 
er toch genoeg vertrouwen in om hun dochter te laten 
gaan. Zelfs een weekendje naar Franchorchamps om te 
kijken naar de indertijd beroemde ‘Witte Reus’! En nog 
een weekendje was in de planning maar dat eindigde 
jammerlijk bij Culemborg. Toen wij in die stad stilston-
den voor een stoplicht, viel mijn gastheer, en ik met 
hem, plotseling om. Oorzaak: hij volgde een dieet, had 
daardoor te weinig gegeten en kreeg door stilstand 
te weinig zuurstof en werd niet goed. Ik naar huis met 
de taxi waar ik ontvangen werd door zéér verontruste 
ouders en heb toen ‘tot Sierd’ niet meer op de motor 
gezeten! Helaas, helaas!

Hoe bevalt de plek achterop?
Super! Ik voel me net een prinses zo tussen de koffers 
met rugsteun in! En dat Corbin-zadel zit ook geweldig, 
zéér bilvriendelijk! Hiervoor hadden we een veel harder 
en oncomfortabeler zadel. Vorig jaar zijn we veertien 
dagen met de motor door Zuid-Engeland getrokken. 
We reden door een prachtige omgeving met snoepe-
rige plaatsjes, puur genieten, maar o,o, wat hadden 
we een zere billen aan het einde van de dag! Engeland 
en zere billen zijn zelfs na een jaar toch nog redelijk 
synoniem. 

Zou je niet van plek willen wisselen?
Ehh.. ja, een gevoelig punt. Ergens zou ik zeer graag 
mijn motorrijbewijs willen halen, vind het heel gaaf als 
een vrouw motor rijdt en dan op zo’n mooie chro-
men… Maar ik ben toch bang dat dat niet helemaal 
goed gaat. Ik ben ooit met de fiets onderuit gegaan en 
heb toen een pols op twee plaatsen gescheurd. Uit-
eindelijk na drie operaties (indirecte oorzaak door val) 
had ik besloten dit nooit meer te laten gebeuren. Dus 
ja, ik ben ook bang om te vallen en juist daardoor ga je 
krampachtiger rijden. En, whats more…, Sierd vind het 
véél gezelliger als ik bij hem achterop zit en denkt hij 
dat als ik rijd, hij mij in de gaten moet houden. Tsss… 

Ben je wel eens bang?  
Geen moment, nooit geweest ook, ook niet als jong 
meisje. Ik vertrouw volledig op mijn ‘rider’. Wel is het zo 
dat als ik merk dat Sierd zijn aandacht verdeelt over zijn 
Garmin en de weg, ik zeker meekijk. Tja, op de snelweg 
doe ik ook een poging maar uiteindelijk val ik in slaap 
en moet Sierd mij wakker maken omdat mijn helm 
tegen de zijne ‘klokt’. Ahem…
 
Waar let je op als je achterop zit?
Allereerst de natuur, daar kan ik echt van genieten, ge-
weldig. We hebben toch wel veel gereden, weekenden 
naar Duitsland, een week naar Frankrijk (3000 km in 
één week), de Vogezen en zijn door de meest prachtige 
natuur gereden. Dan besef je echt dat je deel uit maakt 
van iets heel groots. En dan verder huizen! Ik vind het 
heerlijk om al die verschillende huizen te bekijken, waar 
dan ook. En je doet er weer ideeën van op, hè. Wij zijn 
namelijk van plan binnen nu en …? ons huis te gaan 
verbouwen en doe je toch overal je inspiratie op. En 
dan natuurlijk kijken naar andere motoren en auto’s, 
eyecandy!

Val je wel eens in slaap achterop?
Zoals ik al eerder vertelde, ècht wel! Vooral dus op de 
snelweg (= saai) maar ook als we een lange tocht ma-
ken, bijvoorbeeld tijdens vakanties en ik één van mijn 
dagelijkse instortmomenten krijg (op het werk noemen 
ze dat een cup-a-soupdip). En na pauzes, als we heerlijk 
gegeten en gedronken hebben en dan weer gaan 
rijden… Dan slaat de slaap toe! Ik vind het heel verve-
lend, maar kan er niets tegen doen. Nog tips anybody?

Wil je verder nog iets kwijt??  
Mjwah… Eerst een soort van anekdote.. Mijn allereerste 
keer op de motor leende ik laarzen (geen motorlaarzen) 
van de zus van mijn vriendin.. Tijdens de rit had ik zéér 
warme en prikkelende voeten, dat vond ik toch wel wat 
minder aan dat motorrijden! Wat bleek nou... ik had 
mijn voeten niet op de steps maar op de knalpijpen 
gezet! En de zolen van de laarzen, van rubber (!), waren 
helemaal gesmolten en naar de zijkanten opgekruld! 
Gelukkig vond de zus dat niet erg en mocht ik toch 
wel weer mee op de motor! Had je toen ook al blond? 
Zucht...

Maar feit is dat motorrijden erg leuk is en dat het 
lidmaatschap van de Hondsrugclub, een fijne, gezellige 
ploeg, hier nog meer waarde aan toevoegt. Zij heeft 
gesproken... 

Ilona Hornstra-Derks

zit als een prinses achterop
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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


