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‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!’
Tijdens het schrijven van dit stukje tekst kijk ik uit het 
raam en denk: Bah! De regen valt nog steeds gestaag 
naar beneden. Uw voorzitter (de mooiweerrijder), 
was er helemaal vanuit gegaan dat na een te natte 
juli-maand, september een hele mooie zou worden. 
Eindelijk zou het beoogde aantal kilometers op de 
teller van mijn ‘Silverline’ komen. Dat blijkt dus een 
behoorlijke tegenvaller. Maar goed, niet getreurd. De 
maanden oktober en november kunnen nog prima 
motorweer voortbrengen en daar reken ik dan maar 
op.

Er zijn na de uitgave in juni van de Uitlaatklep alweer 
verschillende toertochten verreden. Niet meetellend 
voor het Toerkampioenschap was de IJsselmeerrit op 
12 en 13 juni. Motorrijders en passagiers hebben er met 
elkaar een mooi weekend van gemaakt. Daarna volg-
den er nog een aantal ritten, waarvan u de verslagen in 
deze uitgave kunt lezen.

Verder is via het secretariaat met jullie gecommuni-
ceerd dat we een nieuwe website hebben 
www.mtcdehondsrug.nl. Redactielid Henk Kroezen is 
webmaster van de nieuwe site, die een complete meta-
morfose heeft ondergaan. Jullie kunnen nieuwtjes, me-
dedelingen en foto’s gemaakt tijdens toertochten, be-
stemd voor onze website, bij hem kwijt. Gewoon doen, 
want dat maakte de site extra leuk. Zijn e-mailadres 
staat in de colofon. Daarmee is afscheid genomen van 
de oude website. Henrie van der Velde heeft de website 
drie jaar onder z’n hoede gehad. Henrie: namens het 
bestuur en alle leden hartelijk dank!

Tijdens de bestuursvergadering was een van de onder-
werpen al dan niet een vaste startplaats voor toertoch-

ten van de club. Na enige discussie is besloten de start-
plaats over te laten aan de organisatie van de tocht. 
Wel vindt het bestuur dat de start en finish binnen een 
straal van ongeveer tien kilometer rond Emmen moet 
zijn. We kunnen ook weer een nieuwe sponsor verwel-
komen. Het bedrijf Nozon van ons lid Roelof Brouwer 
siert vanaf deze maand een halve pagina het clubblad.
Ook het ledental breidt zich gestaag uit. Per 1 augustus 
heeft zich een drietal nieuwe leden aangemeld. Dat zijn 
Geert Broeksema uit Emmen en Bert Kreuze en Marja 
van Dijk uit Sellingen. Welkom bij de club!

Op zaterdag 9 oktober organiseren Henk Kroezen en Bé 
Duinkerken een Open Toertocht van MTC De Hondsrug. 
Dit is voor zover ik weet de eerste open tocht sinds ja-
ren van onze club. Dus vraag uw buurman, neef, nicht, 
goede vriend of collega of ze met onze club mee willen 
rijden die dag. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Wie 
weet levert het nieuwe leden op.
De start is bij onze sponsor Autobedrijf Misker aan de 
Kapitein Nemostraat 50 in Emmen. Na de koffie en koek 
gaan we ongetwijfeld enthousiast uitgezwaaid worden.

Trix Meijer

‘Daar 
reken 

ik dan 
maar op’

Van de voorzitter

In de convocatie van onze secretaris stond vermeld 
dat de korte middagrit deze keer geen lange rit zou 
zijn. Op het vertrekpunt, het Aquarena Zwembad, 
stonden op zondag 5 september om 13.00 uur tien 
deelnemers en vijf passagiers klaar om aan deze 
toerrit deel te nemen. Het was droog en er scheen 
een prachtig zonnetje.

Via Noord-Sleen, Zweeloo, Meppen en Mantinge reden 
we naar Wijster. Tot zover was het een bekende weg. 
Maar in Wijster ging het linksaf en werden de wegge-
tjes erg kronkelig. Het was Fred gelukt om toch weer 
weggetjes te vinden, die voor de deelnemers onbe-
kend waren. 
Na de mooie slingerwegen werd er gepauzeerd in 

Dwingeloo, waar we op het terras van SIJS  genoten 
van de zon en de koffie met gebak.

Na de pauze werd de rit vervolgd door Midden-Dren-
the. Het was gezellig toeren richting Papenvoort. Zo 
kwamen wij ook langs Eeserveen, waar Nico en Eppie 
Nieuwlaat werden verrast met een claxon-serenade. 
Bij het eindpunt, de snackcar op de carpoolplaats bij 
Noord- Sleen, werd er nog even nagepraat en rond 
17.00 uur ging iedereen weer naar huis. Dit verhaaltje 
is niet zo lang als de afstand die wij hebben gereden. 
Maar dank aan Fred en Vincent Zwerink. Het was een 
prachtige route.

Een tevreden deelnemer

Mooie slingerwegen tussen Wijster en Dwingeloo
‘ Tot 

zover was 
het een 

bekende 
weg’

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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Volgende uitlaatklep
De volgende editie verschijnt 
omstreeks 20 december.

De deadline voor het inleveren 
van toerverslagen en reisverhalen 
is: 30 november.

Een ‘dikke’ Uitlaatklep dit keer. Maar liefst 28 
pagina’s telt de herfsteditie van het clubblad. 
Er valt ook veel te vertellen. Nico en Eppie 
Nieuwlaat en Jan en Fenna Vos hebben hun 
vakantiebelevenissen aan het papier toever-
trouwd.  Ze waren respectievelijk in Zweden 
en in Zuid-Duitsland op de motor. Het is altijd 
leuk de motorbelevenissen in het buitenland 
te lezen. Dat verdient natuurlijk navolging. 
Stuur jullie verhalen in want we zijn zeer 
nieuwsgierig. En het hoeft niet over de vakan-
tie te gaan hoor.

Verder van bijna alle toerritten een verslag, 
waaronder de tweedaagse tocht rondom het 
IJsselmeer, inclusief de foto;s. Die foto’s komen 
allemaal op de website te staan. Dat kost even 

wat tijd, maar binnenkort zijn ze allemaal te 
vinden op www.mtcdehondsrug.nl. Neem 
eens een kijkje want bijna elke week veran-
dert er wel iets aan de website.

Ook de vaste rubrieken zijn weer te vinden. 
Zeven vragen worden dit keer gesteld aan 
Henk Kroezen, Jannie Joling zit achterop bij 
Remko Nijland, de column van Henk Kroe-
zen en Maroël Bakker van Motorhuis Bakker 
vertelt over haar bedrijf. Al met al weer een 
zeer lezenswaardige Uitlaatklep. Let ook op 
de activiteiten voor de komende maanden, 
beginnende met het klootschieten en de 
gourmetavond bij Jan en Fenna Vos.

De redactie

Van de MTC-redactie

Een ‘dikke’ Uitlaatklep

3. Van de voorzitter

5. Column: Flipperen op de VFR1200F

7. Vakantie in Zweden

8. Motorhuis Bakker

11. Motorvakantie

13. Avondrit

14. Rondje IJselmeer

17. Achterop met Jannie Joling

19. Jaarprogramma 2010

20. Acht vragen aan Henk Kroezen

22. Vroege Vogelrit

24. Verrassingstocht

Ik kan me een vakantie op het eiland Mallorca nog 
heel goed herinneren. Niet omdat het de eerste 
was samen met Trix. Dan hoef ik verder niets uit te 
leggen, maar ook omdat in het hotel een flipperkast 
stond. Samen met een vakantiegenoot hebben we 
uren achter het apparaat gestaan. Ik weet ook nog 
dat hij met enige regelmaat op tilt sloeg.

Ik dacht daaraan toen ik van Motorhuis Bakker 
een paar maanden geleden een proefrit mocht 
maken op de VFR1200F. Niet de ‘gewone’ maar de 
automaat. Een bijzondere ervaring. Net als bij een 
flipperkast zitten er aan beide helften van het stuur 
knoppen om de flipperautomaat van de VFR te 
bedienen. Rechts kun je de standjes D voor Drive, S 
voor Sport en N voor handbediening instellen. Links 
in het zicht de flipper om op te schakelen en achter 
om terug te schakelen. 
Een bijzonder ervaring is het ontbreken van een 
koppelingshendel en een schakelpedaal. Een beetje 
een lichamelijk gehandicapte motor. Maar een 
handicap waar je snel mee leert omgaan. De eerste 
meters zijn wat onwennig omdat je in de D-stand 
door alleen maar aan het gas te draaien al van je 
plek rijdt. Al snel heb je door dat die D-stand er al-
leen maar is voor de eerste keer. Daarna gebruik je 
die dus nooit meer. De S-stand schakelt gewoon een 
versnelling terug waardoor je hoger in de toeren 
blijft rijden en dus prettiger en sneller rijdt.

Dan is het opletten geblazen want zonder dat je 
er erg in hebt is rijd je snelheden die goed genoeg 
zijn om je motor en rijbewijs in beslag te nemen 
en je kunt rekenen op een boete waar je weken 
lang krom voor moet liggen. Nee dan liever krom 
voorover gebogen op de VFR flipperautomaat. Wat 

werkt dat geweldig die flipperkast. Zonder gas te 
minderen schakel je door naar de volgende versnel-
ling. Dat kan omdat de Honda VFR1200F voorzien is 
van een zogenoemde Double Clutch. De volgende 
versnelling wordt namelijk al klaargezet als je hebt 
geschakeld. Je hebt dus nooit hinder van toeren-
verlies. Overigens merk je pas vanaf 5000 toeren 
de ware aard van dit beest in het vooronder. Beide 
handen vast aan het stuur om niet in het luchtledige 
te geraken. Ook de onderhoudsvrije cardan is een 
aanwinst. Je voelt en hoort hem niet. En zo hoort 
het ook. Wat niet zo prettig voelde is de warmte 
die vrijkomt van het uitsteeksel waar de dubbele 
koppeling in huist. En over de vormgeving kun je 
twisten, maar de een vindt een kroket lekker, de 
ander een frikadel. Je kunt het nooit iedereen naar 
de zin maken.

Het rijdt geweldig. De motor voelt strak aan, bij lage 
snelheden wat zwaar op de hand maar wanneer rijd 
je nou langzaam. In de bochten kiest hij de weg die 
jij aangeeft. Dat geeft een vertrouwd, Honda eigen, 
gevoel. Je hebt niet een moment dat je de controle 
verliest. Wat mij betreft is de automaat ook in het 
voordeel bij een verkeerslicht. Remmen, beide be-
nen aan de grond, stilstaan en gas geven bij groen. 
Geen koppelingshendel meer vasthouden met je 
verkrampte linkerhand, niet tegelijk op de rem trap-
pen of knijpen. Een zegen voor de mensheid. Helaas 
heb ik geen 18.000 euro plus in een ouwe sok. Dat 
wordt sparen of gewoon op mijn eigen VFR 800 Vtec 
doorrijden. Dat is ook geen straf overigens. Alhoe-
wel ik uren achtereen zou kunnen flipperen op de 
nieuwe VFR.

Henk Kroezen
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Vakantie in Zweden, 
aanrader voor motorrijders

weer is prima. Nico op de motor met het ‘bakkie’ er 
aan en ik op mijn eigen motor, de Yamaha Virago 750. 
We rijden via Bremen-Hamburg naar Puttgarden. We 
halen keurig op tijd de boot van 16.00 uur naar Dene-
marken. In Rodby, een klein vissersdorpje vinden we 
de eerste camping waar we overnachten.

Kruiken mee
De volgende dag staan we op tijd op en gaan we op 
weg naar het Deense Helsingor voor de overtocht naar 
Zweden. Na aankomst rijden we noordwaarts langs de 
kust richting Göteborg. Het weer is overdag gelukkig 
goed, maar de nachten zijn koud. Gelukkig hebben 
we de kruiken bij ons, waardoor het heerlijk warm is in 
onze slaapzak. ’s Morgens na een lekker ontbijtje is het 
wassen, aankleden, de tent inpakken en alles inpakken 
in de zijspan van Nico’s motor.
We blijven soms één, soms meerdere dagen op de 
camping staan om in de omgeving rond te toeren of 
een museum te bezichtigen. Rijdend langs adembene-
mende landschappen en prachtige meren, genieten we 
van alle moois wat Zweden te bieden heeft.

Pipi Langkoushuisjes
We rijden ongeveer tweehonderd kilometer op een 
dag. Onze route voert alleen maar via binnenwegen. 
Hierdoor komen we op de mooiste plekken. Heel 
veel meren, prachtige bossen én de allerleukste Pippi 
Langkoushuisjes. Je kunt uren door de mooie natuur 
rijden zonder iemand tegen te komen. Het is zo mooi 
en rustig hier.

Het tweede weekeinde van onze vakantie is het Midso-
merfest. De hele camping staat vol met families die 
allemaal met elkaar aan het feestvieren zijn. We doen 
gezellig mee. Maar helaas, na het feest de volgende 
dag, is het weer tijd voor ons om te vertrekken. 
Langs de andere kant van Zweden rijden we weer naar 
beneden. Het land is daar vlakker en er bloeien prach-
tige gele koolzaadvelden, afgewisseld met velden met 
de mooiste blauwe korenbloemen. 

Bij Odeshog rijden we een toeristische route vlak langs 
het enorme Vatternmeer. Via allerlei binnenwegen 
doen we nog enkele campings aan en via Malmö rijden 
we over de brug richting Denemarken. Via Denemarken 
rijden we naar Duitsland en bij Flensburg overnachten 
we op de laatste camping tijdens onze vakantie. De 
volgende dag gaan we via Glückstad de rivier de Elbe 
over en toeren we richting huis. We kijken samen terug 
op een hele mooie vakantie. Beslist een aanrader voor 
motorrijders!

Nico en Eppie  Nieuwlaat

‘Het is zo 
mooi en 

rustig hier.’

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

www.nozon.nl       info@nozon.nl

Onze producten zijn,

zonlicht reducerend & zonnewarmte werend & 
zonnebescherming factor 100 & energiebesparend & 

scherfbindend bij breuk & inbraak vertragend
& explosie vertragend & decoratief

Zowel voor voertuigen als gebouwen!

•	 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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Motorhuis Bakker

Maroël Bakker: 
  ‘Auto’s en motoren, dat is  een sterke combinatie’

“Rond deze tijd is het 43 jaar geleden dat ik met de 
motorzaak ben begonnen.” Oprichter en eigenaar 
van Motorhuis Bakker, Jacob Bakker kan het zich 
nog goed herinneren. “Dat was aan de Tramwijk hier 
in het dorp, in een schuurtje achter het huis”, grijnst 
hij. Trots kijkt hij rond in de zaak, waar glimmende 
motoren en aanverwante artikelen staan te wachten 
op een nieuwe eigenaar. 

Motorhuis Bakker is in die 43 jaar uitgegroeid tot een 
begrip in de regio én ver daarbuiten. Van heinde en ver 
komen motorrijders naar Nieuw-Weerdinge. Natuurlijk 
om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwik-
kelingen, maar ook om een motor te testen, te kopen, 
te huren of te brengen voor onderhoud. Maar wat de 
reden van het bezoek ook is, het eindigt steevast aan 
de gezellige, ouderwetse eikenhouten ‘stamtafel’ mid-
den in de winkel met een ‘bakkie’. Menig ‘sterk verhaal’ 
wordt er verteld door de bestuurders met hun snelle 
machines. Vaak vergezeld met een goede mop van de 
heer des huizes.

Hart voor de zaak
Het is duidelijk dat de familie Bakker, bestaande uit 
Jacob, Christina, zoon Emile en dochter Maroël hart 
voor de zaak hebben. Alle vier werken ze hard in het 
bedrijf aan het Noordveenkanaal. Zoon Emil leidt het 
autobedrijf, dat vier jaar geleden naast de motorzaak 
verrees. Dochter Maroël is meer en meer het ‘gezicht’ 
van de motorzaak geworden. Bakker zelf is de laatste 
jaren meer op de achtergrond werkzaam. “Pa vind het 
heerlijk om met de bus een kapotte motor te halen. Dat 
soort klussen”, legt Maroël uit. “Natuurlijk springt hij bij 
als het druk is. Zowel in de auto-, als in de motorzaak. 
Maar vergeet ook mijn moeder niet, de monteurs en de 
administratie. We zorgen er met z’n veertienen voor dat 
de zaak draait.”

‘Red je er maar mee’
Dat een vrouw het gezicht van een motorzaak is, is 
geen alledaags verschijnsel. Op de vraag hoe het is 

gekomen, haalt Maroël Bakker haar schouders op.“Ik 
ben er gewoon ingegroeid”, zegt ze. “Ik weet niet beter.” 
Ze kan zich haar eerste klant nog goed herinneren. “Ik 
was net achttien. Een man wilde weten wat z’n motor 
waard was bij inruil. Een beetje hulpeloos keek ik naar 
mijn vader. Maar die kwam gortdroog met de opmer-
king: ‘Red je er maar mee. ‘t Meeste zal wel weer komm’. 
Daar bedoelde hij mee, dat ik me er niet echt een buil 
aan zou vallen. Ik heb toen puur op gevoel een prijs 
genoemd. Dat ging me niet slecht af”, weet ze nog. 
Zo gauw het kon haalde ze haar motorrijbewijs. Bijna 
geen enkele motor is haar vreemd. Keus genoeg na-
tuurlijk. Helaas ontbreekt het haar aan tijd om op haar 
favoriete motor, de Suzuki V-Strom 1000 de omgeving 
‘onveilig’ te maken. “Ik rij eigenlijk veel te weinig. Maar 
dat hoor je wel vaker van mensen die dagelijks met mo-
toren te maken hebben.”

Sterke combinatie
Sinds 1980 huist de motorzaak in het pand met de 
bekende puntdaken. Ruim vier jaar geleden verrees 
een bijna identiek pand, waarin Emile Bakker met suc-
ces zijn autozaak runt. Nog steeds is de familie bezig 
om het de klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken. 
Vorig jaar werd er begonnen met een uitgebreide 
verbouwing van de motorzaak, die hopelijk dit jaar 
afgerond wordt. 

“Dan kunnen we onze uitgebreide kledinglijn ook beter 
voor het voetlicht halen”, legt Maroël uit. Op de begane 
grond komt er zo ook meer ruimte voor nieuwe Honda 
en Suzuki-motoren, waar Motorhuis Bakker officieel 
dealer van is. “Maar we kunnen natuurlijk ieder merk 
motor leveren. De kelder blijft dan het domein van de 
tweedehands motoren. Het blijkt dat de combinatie 
motor-autozaak een hele sterke is. Mensen die bijvoor-
beeld in een lease-auto rijden en ook graag motorrij-
den, kunnen hun eigen auto inruilen voor een motor. 
Dat is toch vrij uniek.”

Door Trix Meijer

‘Ik ben er 
gewoon 

inge-
groeid’

Maroël en Jacob Bakker.
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Ja, wat is vakantie? Gelukkig is een ieder hier eigen baas in. Wij, 
Jan en Fenna, zijn zondag 1 augustus vertrokken voor een motor-
vakantie in het Zwarte Woud. Naar de plaats Oberried. De eerste 
dag zijn we via de autobaan naar het Ramada hotel in Neustadt 
a/d Weinstrasse gereden. Het was prachtig mooi weer om te 
rijden. 

Omdat dit de eerste vakantiedag was had ik toch problemen met 
het wakker blijven achterop de motor. Bij aankomst in het hotel 
even lekker douchen en een klein tukkie doen. Daarna in de stad 
een terras gezocht en een lekker koel glas bier gedronken en 
natuurlijk een schnitzel eten.

De volgende dag via een prachtige route naar het Waldhotel am 
Notschrei in Oberried gereden. Zo fijn als een hotel dan kan zijn. 
Drie dagen hebben we vanuit dit hotel prachtige routes gereden. 
Jan leert het steeds beter. Ik bedoel de haarspeldbochten rijden. 
Volgens mij is iedere bocht weer een klus. Een van de tochten 
die wij maakten was de 1001 bochten. Toen ik Jan vroeg of hij 
al wel iets van het landschap had gezien zij hij: “Ja, op de rechte 
stukken.” “Nou”, zei ik, “dan heb je dus nog niets gezien, want het 
waren alleen maar bochten.” Wij verdelen het. Ik geniet van het 
landschap en Jan rijdt motor.

In het hotel hebben we meerdere motorrijders ontmoet. Je zou 
denken dat het allemaal hartelijke mensen zijn, die motorrij-
ders. Als we tijdens het rijden elkaar passeren groeten we toch de 
meeste motorrijders. Ja, toch? Nou als je een setje van twee man-
nen en twee vrouwen tegenkomt, kom je er zo maar niet tussen. 
Maar goed, die mensen zijn zo blijkbaar gelukkig.
Wij waren blij dat er in het hotel een stelletje motorrijders uit 
Almelo bij ons aan tafel kwamen zitten. Dit waren vrolijke motor-
rijders. Hij had een garagebedrijf en zij werkt daar in mee. Ze had-
den net als wij ook twee zonen. Het klikte dus goed en we hadden 
gezellige avonden. Ja en dan moet je weer naar huis helaas. 
Maar we hebben toch weer een mooie motorvakantie gehad.

Sperziebonen en camping
Zondag 8 augustus zijn we in onze groentetuin aan het oogsten 
geweest. Vijf emmers sperziebonen. Fijn dat er dan nog een moe-
der is die dan graag bij wil springen.
Maandag 9 augustus zijn we met de caravan naar Wapenveld 
vertrokken. Dicht bij Zwolle. Een uurtje rijden. Deze keer is onze 
boef Falco ook mee. Twee van mijn gastkinderen, Klaske en Rosa, 
gaan ook drie dagen met ons mee. Met z’n allen in de caravan. Ja, 
een beetje gek zijn we wel, maar dat wisten jullie al wel. De eerste 
week hebben we veel gefietst. Hond in de hondenkar en Jan maar 
trappen.

Vroege Vogelrit
Zaterdag 14 augustus zijn we ‘s avonds even naar huis gegaan 
om het gras te maaien, de was te draaien en natuurlijk de motor 

schoonmaken voor de Vroege Vogelrit op zondag 15 augustus. 
Om 7.30 uur was het vertrek bij McDonald’s in Emmen. Er was een 
leuke opkomst. Dat viel ons niet tegen. Het was droog en gelukkig 
is dat ook heel de rit zo gebleven.

We hebben een heerlijk ontbijt gehad in Sellingen. Aan het eind 
van de rit vraagt Henk wie er een verslag van deze rit wil schrijven. 
Niemand doet of hij iets hoort. Heel voorzichtig vraagt hij Gerard, 
maar die schrikt zich volgens mij een hoedje en zegt maar snel 
dat hij weer op vakantie gaat. Op dat moment dacht ik, nu kan 
ik wel zeggen, ik doe het wel, maar wij gingen ook weer naar de 
camping. Dus ik zal ook wel geen tijd hebben. 

Maar wat een geluk, we hebben op dinsdag een regendag. We 
doen het rustig aan want het regent toch. ‘s Middags een stukje 
gereden voor eventueel de dagrit van 26 september en dan ‘s 
middag 17.00 uur een borrel en ik pak de pen. Zo is dit verhaal 
geboren.

Morgen, woensdag 18 augustus gaan we ‘s avonds met de caravan 
weer naar huis. Donderdag met moeder heel de morgen naar het 
ziekenhuis en vrijdag gaan we met moeder in de auto de gezellig-
heidsrit narijden. Zondag is dan de dag dat alles goed moet gaan. 
Ja en dan maandag mogen we weer werken. Op naar de volgende 
vakantie.

Door Fenna Vos 

Motorvakantie in het Zwarte Woud
 ‘Problemen met wakker blijven’

Strak & Stralend

Autoschade    Airco Service

Gebr. de Poel
Autoschade

erkend Euro Garagebedrijf

Nijverheidsstraat 1 Emmen Tel. 0591 613559
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Het was warm, zeer warm tijdens de avondrit op 10 juli. De voerin-
gen konden uit de jassen en de mouwen worden opgestroopt. Dat 
laatste deden we maar niet met het oog op mogelijke ongelukken, 
want asfalt schuurt harder en dieper dan schuurpapier. Veiligheid 
voor alles, ook bij tropische temperaturen.
De thermometer passeerde dus ruimschoots de 30 graden toen een 
niet al te groot groepje motorrijders op pad ging voor een mooie rit. 
Er kon gelukkig snel worden gereden zodat er verkoeling door de 
rijwind optrad. De deelnemers waren dan ook in hun nopjes toen 
er werd gestopt bij cafetaria Emmy in Slaharen. De schaduw werd 
opgezocht en de non-alcoholische drankjes werden aangerukt. 
Ook namen de meesten een ijsje voordat het stalen ros weer werd 
beklommen.
Een prettige rit ondanks de extreme weersomstandigheden. Maar 
liever te warm dan te koud of te veel regen.
De organisatie was in de goede handen van Peter de Kroon en Karst 
van Oosten.

Henk Kroezen

www.autoservicehorstmann.nl

Nijverheidsstraat 10
7815 HV Emmen
Tel. 0591 612442

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

Non- alcoholische drankjes en ijsjes
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Rondje IJsselmeer valt in de smaak
‘Een groot 

ijssorbet 
hadden we 

toen wel 
verdiend.’ 

De start was er eentje met hindernissen, maar het 
vervolg van de tweedaagse toertocht rond het 
IJsselmeer was uiterst geslaagd. Twee dagen lang 
reden dertien motoren en achttien leden van MTC 
De Hondsrug over smalle en brede wegen, bochtige 
dijkjes, door prachtige bossen langs jachthavens, 
moest met een Veer de IJssel worden overgestoken 
en werden vele kopjes koffie bij de tussenstops 
gedronken.

Het weer was op 12 en 13 juni uitstekend. De eer-
ste dag waaide het langs de boorden van het Friese 
gedeelte van de IJsselmeer nog behoorlijk, maar de 
tweede dag was zonovergoten bij een meer dan aange-
naam motortemperatuurtje. De start begon trouwens 
met hindernissen. Zowel Rob Nibbelke als Trix Meijer 
kampten met een kapotte accu. Zonder dat beiden 
dat van elkaar wisten trouwens. Bakker Motoren bood 
uitkomst maar zowel Rob als Trix begonnen hun rondje 
IJsselmeer niet in de grote groep. Henk Kroezen en Bert 

Kreuze secondeerden Trix, terwijl Rob zijn echtgenote 
achterop nam en in vliegende vaart achter de groep 
aanreed.

Gezellige avond
Trix, Henk en Bert namen de snelste route naar Hin-
delopen in de hoop de groep daar aan te treffen. Een 
rustpauze met kibbelingen vers uit de frituur, duurde 
niet lang genoeg om de grote groep te zien. Ook een 
koffiepauze bij het monument op de Afsluitdijk bleek 
niet het juiste trefpunt. Contact via de telefoon was 
niet mogelijk waarna in eigen tempo de route werd 
vervolgd. Het bovenste deel van Noord-Holland werd 
met een bezoek vereerd en toen eindelijk Hotel Hem ’t 
Tolhuus in Warder werd bereikt was de grote groep al 
gearriveerd. Onder leiding van voorrijder Bé Duinker-
ken werd een deel van de rit afgesneden. 

Wat volgde was een gezellige avond in het hotel. Het 
eten was voortreffelijk, de drankjes ook en de bedie-

ning vlot. Het ijs nam wel een hele speciale plaats in tij-
dens het diner. Toetjesliefhebber Lia Nibbelke kon geen 
waardering opbrengen voor het kleine bekertje ijs. Het 
personeel sprong daar uitstekend op in door Lia een 
‘superbeker’ aan te bieden. En Lia kennende, draaide ze 
haar hand daar niet voor om. 
Over de kwaliteit van de kamers vielen de meningen 
uiteen, maar iedereen had wel een goede nachtrust 
genoten. Na het ontbijt waarbij nog enige onenigheid 
heerste over wel of niet betalen van de kamers en een 
groepsfoto voor het hotel werd aan het tweede en 
laatste deel van de tocht begonnen.

Fraaie IJsselmeerplaatsjes
Via Edam, Volendam, Monnikendam (langs de mooie 
jachthaven), Zaandam en Amsterdam (zou ons land 
daarom zulke goede dammers hebben voortgebracht?) 
bereikten we Muiderberg waar we koffie met gebak 
kregen voorgeschoteld. Dwars door de vestingstad 
Naarden, vanwege een wegopbreking, en het dure 
plaatsje Huizen ging de route verder langs Bunschoten 
en andere fraaie IJsselmeerplaatsjes. De lunch werd ge-
nuttigd bij de Italiaan in Strand Nulde. Verder naar het 

Noorden reden we door Ermelo, Elburg en kwamen we 
in Genemuiden uit voor de veerpont. Vandaar ging het 
rechtstreeks naar het eindpunt in Giethoorn. Een groot 
ijssorbet hadden we toen wel verdiend. 
Met de aan en afvoerroute tussen Emmen en Giethoorn 
bleek uiteindelijk dat we 625 kilometer onder de wielen 
hadden doorgereden. En dan te bedenken dat Bé en 
Henk diezelfde route een week eerder in een dag had-
den gereden. Gebroken kwamen ze terug. Die twee 
dagen was voor die twee een makkie.

Geslaagde tocht
Al met al een uiterst geslaagde tweedaagse toertocht. 
Als het aan de deelnemers ligt dan is een meerdaagse 
rit zeker voor herhaling vatbaar. Daar gaan we dus 
over nadenken. In ieder geval bedanken we Jan en 
Fenna Vos, Rob en Lia Nibbelke, Bert Kreuze, Sierd en 
Ilona Hofstra, Karst van Oosten, Peter en Elly de Kroon, 
Gerard Hemmen, Jeanet Boer en ex-partner, Trix Meijer, 
Remko Nijland en Jannie Joling.

Bé Duinkerken en Henk Kroezen
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Wie ben je?
Ik ben Jannie Joling en ik zit achterop bij 
mijn vriend Remko Nijland.
 
Hoe lang zit je al achterop?
Zolang ik Remko ken, zit ik bij hem ach-
terop. De eerste keer dat ik achterop zat, 
heeft Remko heel voorzichtig gereden. Ik 
had de helm en jas van mijn zoon geleend, 
die destijds een bromfiets had. Verder 
droeg ik een spijkerbroek en gewone 
laarzen.

We zijn richting het Ermerstrand gereden 
en hebben daar genoten van een heer-
lijk kopje koffie. Toen kwam natuurlijk 
de vraag van Remko: “En hoe voelt het 
achterop de motor?” Ik vond het gewel-
dig. Remko vond dat ik hem ‘iets’ te stevig 
vasthield. Lief hé. Hij kreeg namelijk last 
van zijn polsen. Op de terugweg heb ik 
er rekening mee gehouden en heb hem 
‘minder lief’ vastgehouden.  De eerste rit 
was gewoon fantastisch.
 
Hoe bevalt de plek achterop?
Prima. Het is voor mij gewoon een vorm 
van ontspanning. Ik voel me net zo vrij als 

een vogel achter op de motor. Dat is na-
tuurlijk wel eens minder, als Remko te hard 
over een drempel rijdt,  dan vlieg ik nog 
wel eens met mijn achterste van de zitting.
Maar ja, hij krijgt mij er niet af. Ik blijf ge-
woon zitten. Het bevalt me prima.
 
Zou je niet van plek willen wisselen?
Jazeker wel. Ik heb al een paar keer over-
wogen om ook mijn motorrijbewijs te ha-
len. Het lijkt me heerlijk om zelf te kunnen 
rijden op zo’n mooie chromen motor. Als 
ik andere vrouwen op motoren zie rijden 
kriebelt het wel. Maar aan de andere kant 
vind ik het heerlijk om achter op te zitten.
 
Ben je wel eens bang?
Nee, ik vertrouw volledig op mijn Remko. 
Ik ben één keer een beetje angstig ge-
weest. Dat was toen wij een weekend naar 
Cochem zijn geweest. Op de heenreis kwa-
men wij in een file terecht en Remko reed 
over de middenstreep tussen de auto’s 
door. Toen dacht ik, als nou iemand de 
autodeur open doet, wat gebeurt er dan?

De reis is gelukkig goed verlopen, maar 
het weer zat ons niet mee. We hebben veel 

regen gehad maar desondanks was het 
een fijn weekend.
 
Waar let je op als je achterop zit?
Op eigenlijk op heel veel dingen, zoals de 
natuur, huizen, mooie tuinen en mensen. 
Vooral de weilanden met paarden/pony’s 
trekt nogal mijn aandacht. Dat is de hobby 
van mijn dochter. Ik heb op deze manier al 
veel gezien en ben in dorpjes geweest 
waar ik nog nooit van heb gehoord.
 
Val je wel eens in slaap achterop?
Nee, ik ben nog nooit in slaap gevallen 
achter op de motor, maar zit wel vaak 
te dagdromen. Ik moet er ook niet aan 
denken. Stel dat Remko over een drempel 
vliegt, dan lig ik op straat te spartelen…
 
Wil je verder nog iets kwijt?
Motorrijden is een geweldige hobby, 
vooral je als dan ook nog lid bent van een 
motorclub met gezellige leden en leuke 
routes. Het weekend dat we met elkaar 
de IJsselmeertocht hebben gereden was 
gewelding. Dit mag wat mij betreft vaker. 
Ik denk dat er meerdere leden er zo over 
denken.

Achterop ... ‘Iets te stevig vast’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 2010 MTC De Hondsrug 

Jaarprogramma

Zaterdag 9 oktober
Open rit 217 km
Sinds lange tijd houdt MTC De Hondsrug weer een Open Rit. 
Iedere motorrijder kan aan deze rit deelnemen. 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 be-
talen 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 vast-
gelegd. Hij vertelt zijn spannende belevenissen tijdens de Contact-
middag in het Dorsphuis in Emmer-Compascuum.
Nadere mededelingen volgen in het clubblad en de convocatie die 
per e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Trix Meijer, Peter de Kroon en Eppie Nieuwlaat.

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

Vrijdag 11 februari 2011
Algemene Ledenvergadering
Nadere mededelingen volgen in het clubblad en de convocatie die 
per e-mail wordt toegestuurd.
Organisatie: Bestuur MTC De Hondsrug.
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Waarom ben je lid geworden?
We hadden al eens een keertje meegereden met MTC De Honds-
rug en in eerste instantie dacht ik er niet aan om lid te worden. 
Ik was al lid van de VFR Owners Club en een tweede club werd 
me net even teveel. Maar omdat ik steeds minder toerritten met 
de VFR Club reed ben ik toch lid geworden van MTC De Honds-
rug. De ritten zijn altijd in de buurt en beginnen niet, ik noem 
maar een plaats in Goes in Zeeland. Ik was daarvoor trouwens 
al lid van UT (Us Three), maar dat was meer een gezelligheids-
clubje in het café, hoewel we daar ook mooie meerdaagse ritten 
mee hebben gereden.

Op welke motor rijd je?
Ik rijd op een Honda VFR Vtec uit 2002. Een prima motor, snel 
genoeg en handelbaar. 260 Kilometer op de teller is toch een 
redelijke snelheid op de A31 vlak over de grens. De VFR is een 
sportieve toermotor. Ik heb wel de clip-ons vervangen door 
een superbikestuur waardoor je net even wat rechter op zit en 
minder druk op de polsen voelt.

Wanneer kocht je je eerste motor?
Mijn eerste motor kocht ik denk een jaar of dertig geleden. Ik 
had net samen met mijn jongste broertje het motorrijbewijs 
gehaald en toen moest er natuurlijk een motor komen. Maar dat 
bleek een miskoop. De Honda CB550F stond te koop in Ooster-
hesselen voor niet al te veel geld. En als je iets voor niet al teveel 
geld koopt is dat meestal geen succes. Dit dus ook niet. Strak 
sturen ho maar, geen olieverbruik? Zeker wel. Een handenbin-
dertje? Reken maar en omdat mijn handen niet zijn gebouwd 
om aan een motor te sleutelen was ik blij dat ik er na een half 
jaar vanaf was. Ik vond zelfs nog een koper.

Staan er nog meer motoren in je garage?
Nee. Wel heb ik verschillende motoren gereden. Laat ik er eens 
een paar opnoemen. Een Suzuki 750, een Tamara R350, een 
Suzuki 400, een Honda Fireblade, een BMW R1200GS, een Har-
ley Davidson Road King en een Suzuki Intruder. Zelf heb ik een 
Suzuki GSX 750F en een Honda VFR 800FI gehad. 

Maak je vaak meerdaagse tochten?
Met de VFR Owners Club zijn we in de Harz en in het Sauerland 
geweest. Met UT in Zuid-Limburg/België en in het Sauerland. 
Samen met Trix hebben we meerdaagse ritten gereden in het 
Teutoburgerwoud/Weserbergland, Sauerland en aan de Moe-
zel/Eifel.

Ook hebben we met een vriendin, een trip gemaakt naar het 
viaduct van Millau in Zuid-Frankrijk. Tentje achterop en heen bij 
een temperatuur van dertig graden plus en op de terugweg in 
een temperatuurtje van 15 graden min in de stromende regen. 
Aan den lijve meegemaakt wat het is om in de spits file te rijden 
bij Parijs en op de zaterdag erna in de langste file ooit terecht te 

komen tussen Orleans en Bordeaux. Maar geen moment stilge-
staan omdat de Fransen keurig ruimte vrijlaten.

Je mooiste motor ervaring?
Mijn mooiste ervaring was toch wel de 16-daagse motortoer-
tocht door het Zuid-Westen van Amerika en een stukje Mexico. 
Bijna 4000 kilometer langs en door alle highlights van het Wilde 
Westen. Los Angeles, Mexico, in een helikopter boven de Grand 
Canyon, Monument Valley, Zion Park, Las Vegas, Death Valley 
(het meest indrukwekkende deel van de trip) Sunset Boulevard, 
Malibu, Hollywood Boulevard en Venice Beach. Herinneringen 
die me altijd bij zullen blijven.

Waar zou je ooit nog eens op de motor naar toe willen?
Amerika trekt nog steeds, maar ook Nieuw-Zeeland. Dat is 
mooiste land dat ik ooit bezocht heb. Dat hebben we met de 
auto gedaan. Op de motor over het Noorder- en Zuider-eiland 
van Nieuw-Zeeland is nog een ultieme wens.

Heb je nog wensen voor MTC De Hondsrug?
Graag nog meer leden, maar de groei zit erin. Elk jaar een meer-
daagse tocht en voor de rest denk ik dat MTC De Hondsrug een 
uitstekend georganiseerde club is met gezellige mensen en veel 
activiteiten. 

... Henk Kroezen
Woont in
Leeftijd
Beroep
Lid van MTC De Hondsrug

: Emmen
: 61 jaar
: Uitgever van B2B- magzines
: Sinds 1 september 2008

Acht vragen aan...

Ultieme wens:
Op de motor door Nieuw-Zeeland
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‘Frisjes, 
maar uit-

stekend 
motor-
weer. ‘

Vroeg opstaan. Dat valt niet mee voor motorrijders. 
De motor met een slaperige kop uit de schuur of 
garage halen, je in het motorpak hijsen, de helm op 
en op weg naar het verzamelpunt, McDonald’s in 
Emmen. En dat allemaal tussen half zeven en half 
acht. Geen tijdstip voor een biker. Maar ja niet voor 
niets wordt dit de Vroege Vogelrit genoemd.

Toch nog vijftien leden hadden de moeite geno-
men om op zondag 15 augustus vroeg uit de veren 
te komen. Een mooi aantal voor een mooie door Bé 
Duinkerken, Henk Olijve en Henk Kroezen uitgezette rit. 
Eind juli was de rit al voorgereden en de route, die was 
opgeslagen in de Garmin, klopte zonder haperingen. 
Het weer was ons goed gezind. Frisjes, maar uitstekend 
motorweer. 
Na het vertrek om half acht ging de route via Weer-
dinge, Ter Apelkanaal, Ontwedde naar Sellingen waar 
voor het ontbijt halt werd gehouden bij camping De 
Bronzen Eik. Wie ’s middags wel eens naar de reclame 
op een van de RTL-zenders heeft gekeken heeft vast en 
zeker ook een spotje van De Bronzen Eik (www.debron-
zeneik.nl) voorbij zien komen.
We werden gastvrij ontvangen door eigenaresse Anne-

ke. Ze had een uitstekend ontbijtbuffet klaargezet met 
luxe broodjes en zelfs een zacht gekookt eitje. We zaten 
heerlijk in het cafégedeelte van de prachtige boerderij 
te ontbijten, waar ook nieuw lid Bert Kreuze nog even 
langskwam om ons gedag te zeggen. Hij woont in Sel-
lingen, maar had die dag andere verplichtingen.

Buiten zat een andere groep motorrijders uit Ommen 
te ontbijten. Die waren al aan de buitentemperaturen 
gewend, omdat ze die nacht in tentjes hadden gesla-
pen op de camping.

Na ruim een uur werden we door de leden van de 
collega-club uitgezwaaid en vertrokken we noord-
waarts naar Bellingwolde waar we de grens overstaken 
naar Duitsland. We reden vervolgens een mooie route 
zuidwaarts. Vlak langs de grens, door vaak saaie boe-
rendorpjes, om in Zwartemeer de grens weer over te 
steken naar het eindpunt, Shell-benzinestation Pollux. 
Daar arriveerden we even voor het middaguur. Onge-
twijfeld staat de Vroege Vogelrit ook volgend jaar weer 
op het programma.

Henk Olijve

Vroeg opstaan voor Vroege Vogelrit
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‘Behoorlijk 
moeilijke 

vragen 
voor een 
motorrij-

der. ‘

Het is zondag 22 augustus. De gezelligheidsrit staat 
op het programma. We vertrekken om half tien ‘s 
morgens vanaf het Aquarenabad. De rit gaat richting 
Schoonoord, langs camping Het Kuierpadtien naar 
Wezup. Onderweg komen we langs het voormalig 
kamp Westerbork. Via Hijken, Smilde en Oranje 
vervolgen we de route naar Appelscha.

In Appelscha hebben we bij café Hulst onze eerste 
koffiestop en voor de liefhebbers een rookpauze. We 
hebben dan 56 kilometer afgelegd. Voordat we over-
gaan naar de koffie met gebak, krijgen we onze eerste 
opdracht voorgeschoteld, behoorlijk moeilijke vragen 
voor een motorrijder... Er wordt voortdurend voorge-
zegd en gespiekt maar desondanks blijft het moeilijk. 
Als troost wordt dan eindelijk de koffie met gebak 
geserveerd.
Na anderhalf uur pauze, want het gebak was ook 
nog bevroren, komen we er achter dat het voor een 
enkele motorrijder toch wel een heftige morgen is, 
want hij is van voor naar achter en links en rechts uit 
zijn motorbroek gescheurd. Of dit te maken heeft met 
het bevroren gebak of de vragenlijst, weten we tot op 
heden nog niet.

Vanuit Appelscha gaan we richting Elsloo. Inmiddels 
hebben we Noordwolde, Wolvega en Blesse achter ons 
gelaten en rijden we naar Lemmer. Daar wacht ons de 
tweede pauze. Dit is een grote verrassing voor de groep 
motorrijders. We zijn namelijk belandt bij Tony Leenes 
aan de Kadijk 23 in Lemmer. Deze man, ‘Mister Indian 
of Holland’, is eigenaar van een uniek Indianmuseum. 
Na het drinken van een bakkie koffie, worden we door 
Tony uitgenodigd in zijn praatkroegje. Daar vertelt hij 
honderduit over zijn leven en het ontstaan van zijn 
Indianmuseum in Lemmer. De Indian is een legenda-
rische motor en volgens zeggen zou Harley Davidson 
daar de kunst hebben afgekeken. Voor de liefhebbers is 
er ruim de tijd om het unieke museum te bekijken. Niet 
alleen ondergetekende, maar ook veel andere cluble-
den vinden het een zeer interessant bezoek.

Iets verderop in Lemmer hebben we onze laatste pauze 
aan het water bij het Eetcafé De Eerste Aanleg. En ja 
hoor, weer een vragenlijst. Deze lijst bevat vragen over 
het Indianmuseum. Hoe goed hebben we opgelet? Tij-
dens het eten hebben we genoeg tijd om te genieten 
van de mooie boten en plezierjachten. 
Na een klein uurtje vervolgen we onze weg en rijden 
naar Oosterzeeburen. Vervolgens gaat de rit naar 

Indianmuseum, lastige vragen en bootjes 

Verrassingstocht

Wolvega, de Eese, Frederiksoord, Vledder, Wapse, 
Dieverbrug richting het mooie Nationaal Park Dwinge-
lerveld. Bij dit park hebben we de gelegenheid om een 
versnapering te nuttigen, gevolgd door de prijsuitrei-
king. Winnaars zijn Bé Duinkerken, Arie Duinkerken 
en Karst van Oosten, respectievelijk eerste, tweede en 
derde prijs. De prijzen, heerlijke Drentse droge worsten, 
worden met veel plezier gedeeld met de andere deel-
nemers van de tocht. 

De dertien motorrijders en hun vijf bijrijders kijken 
terug op een mooie rit van 236 km, mooi weer en veel 
lekkere bochten. En ‘Last but not least’, hartelijk dank 
aan de volgauto met chauffeur Henrie en ‘bakkeniste’ 
Iekje. 
Ik wil dan ook een groot compliment geven aan de 
organisatie van deze verrassingstocht: Henrie en Iekje 
van der Velde en Jan en Fenna Vos. Prima gedaan!

Janny Joling

kijken tijdens Verrassingstocht
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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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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


