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Tussen de koeienvlaaien…...

Avondrit: 
Wat een opkomst!

Open toertocht
levert 625 euro op voor Hospice

Verrassingstocht
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Inhoud

Van de redactie
MTC De Hondsrug timmert aan de weg. De afgelopen weken heeft de 
Open Toerrit zo ongeveer alle kranten in de regio gehaald. Zowel de aan-
kondiging als het resultaat werden breed uitgemeten. Dan hebben we het 
nog niet eens over alle internetsites waar deze activiteit op werd vermeld. 
Tik in het zoekveld van je internetbrowser maar eens Hondsrug en Hospice 
in. Ook de deelname aan Emmen on Wheels was een succes. Misschien 
stonden we niet helemaal op de goede plek, maar we hebben genoeg 
aandacht gekregen. Ook weer in de kranten.
Natuurlijk berichten we over al deze activiteiten ook weer in ons fraaie 
clubblad. Ook dit keer staat De Uitlaatklep weer boordevol verhalen en 
interviews. Artikelen over de Eifeltocht van Bé en Arie Duinkerken, de Ver-
rassingstocht, de verregende Vroege Vogelrit, een interview met sponsor 
Marcel Conen van Motorsport Klazienaveen, de grote opkomst bij de 
Avondrit, Emmen on Wheels, MTC-leden die meewerken aan de Gouden 
Pijl, de Open Toerrit met zeventig deelnemers en het jaarlijkse bbq- en 
klootschietevenement. Bijna teveel om op te noemen.
Fijn is ook dat bijna iedereen meewerkt. In de vorm van foto’s, in de vorm 
van verhalen of in de vorm van ideeën. Blijf dat vooral doen. Voor de 
redactie betekent dat een grote steun. Te veel clubbladen zijn van één 
of twee mensen afhankelijk. De medewerking van de leden van MTC De 
Hondsrug is uitstekend. Dat willen we graag gezegd hebben.

Veel leesplezier.
MTC

Sinds 15-03-1974
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Avondrit Emmen on Wheels Mijn 1e Gouden Pijl Open Toerrit Klootschieten
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De zomer is statis-
tisch gezien weer 
voorbij. Zomer? 
Welke zomer?
Er is inmiddels al 
voldoende over 
gezegd, gezeurd en 
gezwegen. We heb-
ben in ieder geval 
en mooi voorjaar 
gehad. Toch?

Tot nu toe heb ik de geplande kilometers (weer) niet ge-
haald. Maar ach, de kilometers die ik heb gereden maakten 
me blij. Iedere keer verbaas ik me over dat blije gevoel als 
ik op m’n motor zit. Ik moet dan ook altijd even de ma-
chine laten ‘swingen’, wat in de praktijk neerkomt op  ‘even 
schudden met de kont’. Heupwiegend zigzagt de motor 
tussen de witte strepen over het asfalt.

Ik durf te stellen dat we een hele leuke motorclub zijn. Het 
ledenaantal is groeiende en de georganiseerde activiteiten 
worden uitstekend bezocht. We hebben een hoop plezier 
met elkaar. Voorbeeld? De Vroege Vogelrit. Het hemel-

water, wat van miezerige motregen veranderde in een 
gestaag neerkomend regengordijn, kon de pret niet druk-
ken. Op camping The Rose in het Duitse Hoogstede stond 
een fantastisch ontbijt klaar voor de ‘verzopen katten’. Daar 
krijg  je vanzelf een goed humeur van, maar toch is de 
goede sfeer tussen de clubleden merkbaar.

We hebben inmiddels een druk programma achter de 
rug en er staan nog enkele fraaie activiteiten op stapel. 
De Open Toertocht voor Hospice ’t Huis van Heden op 
zaterdag 17 september was een van de grote successen tot 
nu toe. De zeventig inschrijvingen hebben vriend en vijand 
verbaasd en de leverde het mooie bedrag van 625 euro op. 
Sponsor Motorhuis Bakker toonde zich een geweldig gast-
heer. Zelfs de jongste Bakker-telg, Brooklyn, nog geen vier 
maanden oud, zwaaide samen met opa, oma en moeder 
Maroël Bakker de deelnemers uit. 

Tijdens Emmen on Wheels, op zondag 25 september, waar 
onze MTC vertegenwoordigd was, werd de checque met 
het bij elkaar gereden bedrag overhandigd aan een blije 
voorzitter van ’t Huis van Heden, Harm Brummel.

Trix Meijer

‘Succes’
Van de Voorzitter
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Kortjes

Gezien de ervaring van vorig jaar 
waren de verwachtingen hoog 
gespannen.
Om acht uur stond de koffie klaar 
bij MotoPort in Assen. Bij vertrek 
hadden wij gelijk onze eerste 
regenbui te pakken. De eerste 
twee uren gingen via de snelweg 
naar Venray, waar we de rest van 

de groep ontmoetten. Zoals ver-
wacht ging het vanaf Venray via 
een schitterende route richting 
Baustert (Eifel). Het was een lange 
dag met ongeveer 500 kilometer 
op de teller, maar zoals we ge-
wend zijn van MBM-travel werd 
er stevig gereden. Helaas verloor 
Bé onderweg op onverklaarbare 
wijze een koffer van de motor. 
Gelijk de eerste dag was al on-
duidelijk wie nou eigenlijk in de 
sport- en wie nou in de tourgroep 
reed. Na de vier dagen was het 
duidelijk. De oorspronkelijke 
tourgroep mag gerust de supers-
portgroep genoemd worden. 

Ierde dag, bij elke stop waren we 
eerste! Henri: Top gereden!!!
Vrijdags werd er vanwege de 
natte straten ‘gentle’ met de 
gashandel omgegaan. Gelukkig 
hebben we die dag geen buien 
gehad. De zaterdag was heerlijk 
zonnig  én warm. Des te heerlij-
ker smaakte het koele drankje na 
afloop van de rit op het terras bij 
het hotel.
Ik durf rustig te zeggen dat ho-
telbar ‘Piccolo’ voor velen van ons 
bijzondere herinneringen geeft. 
Wat dat betreft: MBM-Travel we-
derom Piccolo geregeld!
Tot een volgende keer.

Het is maandagmorgen 20 juni 
2011. Ik zit op mijn werk, de radio op 
frequentie Radio Drenthe, want onze 
Brabander, Peter de Kroon wordt 
geïnterviewd over onze motorclub. 
Met spanning zit ik te wachten tot 
het 11.15 uur is, want dan begint het 
gesprek.

En ja hoor, Peter op de radio. Het inter-
view verloopt soepel en ontspannen.
Peter geeft vlot antwoordt op de 

vragen die gesteld worden. Hij vertelt 
zijn verhaal hoe hij bij de motorclub 
terecht is gekomen, namelijk via onze 
penningmeester Bé Duinkerken.
Tevens vertelt hij over de groei van de 
leden, de veiligheid tijdens de tour-
ritten. Maar ook de  gezelligheid die 
mensen ervaren bij de club wordt door 
Peter goed verwoord. Het interview 
wordt afgesloten met een bedankje. 
Zo rond 11.30 uur ga ik maar weer snel 
aan het werk.

Top gereden!

MTC op Radio Drenthe Programma

Eindelijk was het zover. 
Donderdag 8 september stond een vierdaagse 
motortocht door het Duitse Eifelgebied op het 
programma. Deze tocht werd georganiseerd 
door MBM-Travel, via MotoPort Assen. Jan, 
bedankt daarvoor!

EifeltochtDoor: Arie, Bé en Wim

Door: Jannie Joling

Een van de oudste en zeker een van 
de bekendste restaurants in Emmen is 
ongetwijfeld het Grieks specialiteiten 
restaurant DELPHI.

Restaurant DELPHI opende de deuren in 
1987, nu alweer 23 jaar geleden. 

Zes jaar later kreeg Thomas Dellas de 
kans het restaurant over te nemen. Sinds 
die tijd zit DELPHI in de weekeinden 
altijd vol. Thomas Dellas heeft in al die 
jaren de hoge kwaliteit altijd kunnen 

handhaven. Veel van zijn gasten komen 
vaker omdat ze in het sfeervolle eta-
blissement het Griekse vakantiegevoel 
terugkrijgen.

Gastheer Thomas Dellas, zijn echtgenote 
en zijn dochter doen er alles om u een 
fantastische avond in Griekse ambiance 
te bezorgen. 
Daar zorgen ook de twee koks, onder 
wie de broer van Thomas, en het andere 
personeel voor.

DELPHI 
Grieks specialiteiten restaurant 
Matissepassage 14 
7811 DT Emmen 
Tel: (0591)  613742 
Mob: 0653 - 897109 
www.delphi-emmen.nl

Welkom bij Grieks specialiteiten restaurant DELPHI

Zaterdag 8 oktober  
Middagrit  175 km.
Organisatie Nico 
Nieuwlaat en Janna 
Veendijk

Zondag 13 november  
Contactmiddag.
Organisatie Sjaak Bakker
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Verrassingstocht

Maar niet getreurd. Het organi-
satieteam (Nico, Eppie, Henk en 
Trix) is niet voor één gat te van-
gen en stelde de tocht een week 
uit. Helaas moesten een aantal 
trouwe clubleden verstek laten 
gaan op 11 september omdat ze 
al andere motoractiviteiten op 
het programma hadden staan.
Bij een stralend zonnetje en heer-
lijk temperatuurtje stonden toch 
nog 22 clubleden verwachtings-
vol klaar bij het Aquarenabad. 
Wat zal de dag brengen? Onze 

voorzitter Trix kwam vreemd 
genoeg niet op haar motor maar 
met de auto naar de startplaats. 
Grote plaids bedekten de bagage 
in de auto, wat nog nieuwsgieri-
ger maakte.

Verdwaalden
Tegen kwart voor tien vertrokken 
we. Met de ‘vooroprijders’ Henk 
en Jan vertokken we in twee 
groepen.
Even buiten Ansen werd de eer-
ste groep bij een grote boerderij 
opgewacht door Trix. Vreemd, 
wat moeten we hier? De moto-
ren werden achter de boerderij 
geparkeerd en binnen no-time 
werden we voorzien van koffie en 
cake. De tweede groep liet echter 
op zich wachten en reed vervol-
gens de locatie zonder blikken 
en blozen voorbij. Toen bleek dat 
ze  niet van plan waren terug te 
keren, stapte Henk op de motor 

en haalde de ‘verdwaalden’ op in 
Dwingeloo. Na het bekende ‘bak-
kie’ was het tijd voor de eerste 
verrassing.

Lachen, gieren, brullen
Het begon al een beetje te da-
gen. Koeien, een varken, kippen 
en een groot weiland. Klompen, 
geitenwollen sokken, ballen en 
golfclubs, maar dan nét even 
anders. Het werd duidelijk. Van 
ons werd verwacht dat we een 
partijtje boerengolf gingen spe-
len. Uitbaatster Ilona van ‘Achter 
Ansen’ legde de spelregels uit 
en vertelde terloops dat het die 
nacht ontzettend hard had gere-
gend. Het weiland was daardoor 
veranderd in en zompig moeras-
land. Opletten dus.

In het begin van het parcours 
ging het nog wel, maar hoe ver-
der we kwamen hoe natter het 

Verrassingstocht 
Zeer verrassend! Zo kan de Verrassingstocht 
2011 van onze MTC het best omschreven 
worden. Verrassend omdat de organisatie de 
geplande datum van 4 september meende 
af te moeten blazen vanwege de slechte 
weersverwachting. Verrassend omdat ik op 
deze datum heerlijk in de tuin mijn rosétje zat 
te drinken bij een temperatuur van 20 graden. 
Het kan verkeren…

VerrassingstochtDoor: ‘Een Levensgenieter’

tussen de koeienvlaaien 
werd. Lachen, gieren brullen. Vin-
cent had door een fantastische 
slag niet alleen de koeienvlaaien 
in de oren zitten, maar ook op z’n 
fraaie motorpak. “Hé Trix, is de 
club hiervoor verzekerd”, riep hij. 

Dat boerengolf in een zompig 
weiland totaal iets anders is dan 
op een gladgeschoren golfbaan, 
werd snel duidelijk. De prikkel-
draadomheining werd regelma-
tig overstegen om ballen uit het 
naastgelegen weiland óf sloot te 
halen. De ene slag overbrugde 
een afstand van tien centimeter, 
terwijl de andere slag een res-
pectabele afstand van wel vijftien 
meter haalde. 

Iedereen zat inmiddels in meer of 
mindere mate onder de modder. 
Absolute topper was Janna. 
Met ferme slagen werkte ze het 
parcours af. Regelmatig bleef een 

van haar klompen in de modder 
achter, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Na de helft van de 
‘baan’ afgewerkt te hebben, gin-
gen we terug naar het terras van 
de boerderij. Na nog een drankje 
en lekker vers broodje werd 
afscheid genomen van ‘Achter 
Ansen’.  De winnaar? Groep twee, 
net ietsje beter dan groep één. 
De groepen drie en vier hadden 
er zo’n ‘puinhoop’ van gemaakt, 
dat ze werden gediskwalificeerd. 

Na de opgedroogde modder-
spetters afgeveegd te hebben 
gingen we weer op pad. In Exloo 
aangekomen werd de lucht 
behoorlijk donker. Het zou toch 
niet… 

We reden door de bossen van Ex-
loo op zoek naar Trix. Ze zou hier 
toch ergens moeten zijn. Na langs 
verschillende lege picknickplaat-

sen gereden te hebben zagen 
we haar. Bij aankomst bleek haar 
auto leeg en de picknicktafel vol. 
Er stonden verfrissende drankjes, 
hapjes, fruit, brood, eieren, spek, 
pannenkoekenbeslag én een 
campinggastelletje. Werd er na 
het ‘vermoeide’ golftoernooi ook 
nog verwacht dat de motorrijders 
hun eigen potje gingen koken? 
Jazeker. Fanatiek werden de eie-
ren in de pan gegooid, spek erbij, 
broodjes smeren en smullen 
maar. Hetzelfde gebeurde met de 
pannenkoeken. Na dit geza-
menlijke eetfestijn in de mooie 
bossen van Exloo keerden we 
voldaan weer nar huis. Het was 
inderdaad een zeer verrassende 
en gezellige Verrassingstocht.

Dank aan Nico, Eppie, Henk en 
Trix voor deze mooie dag.
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Vroege vogels

We hebben voor de zekerheid de 
regenkleding maar aangedaan. 
We vertrokken in twee groepen.
De route ging over smalle wegen 
en dat is tijdens de regen wel  
heel goed opletten…

We reden via Dalen, langs Coe-
vorden en Gramsbergen naar 
de grensovergang. Vervolgens 
ging het via Hoogstede naar 
motorcamping ‘The Rose’, waar 
eigenaren Gert en Syl ter Louw 
een overheerlijk ontbijt voor ons 
klaar hadden gezet.

De meeste rijders kwamen 
geheel doorweekt door de vele 
regen aan en sommigen werden 
voorzien van droge kleding. 
Geweldig familie Ter Louw!
Na het ontbijt wilden we de 
rit voortzetten, maar de regen 
kwam nog steeds met bakken uit 

de lucht.
Na lang wachten werd er beslo-
ten om maar de kortste weg naar 
Emmen te nemen. Ondanks de 
regen was het erg gezellig op 
deze camping. Het ontbijt, gezel-
schap en goede sfeer zorgden er 
voor dat we hier ettelijke uurtjes 
verbleven.

Dit was een korte, maar vooral 
natte Vroege Vogelrit. Ik heb 
inmiddels in het geruchtencircuit 
vernomen dat organisatoren Bé 
en Remco de rit willen herhalen, 
zodat we een volgende keer kun-
nen zien waar we langskomen…

Natte Vroege Vogelrit maar 

Zondagmorgen, 14 Augustus. Om 06.00 
uur gaat de wekker bij ons af voor de Vroege 
Vogelrit. Eerst nog even met de hond naar het 
bos en dan de motorkleding aan. Om 07.00 
uur zaten we op de motor en het weer was nog 
redelijk. Net toen we op de parkeerplaats bij 
MC Donalds waren, begon het iets te regenen. 
Desondanks was het aantal deelnemers boven 
verwachting.

Door: Jan Vos

o zo gezellig!
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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Sponsor

Marcel Conen van 

Motorsport Klazienaveen:

Motorsport Klazienaveen is slechts een klein 
eindje rijden vanaf Emmen. Het is koopavond. 
We pakken de auto dit keer, want wij leven 
in waterland Nederland. Natuurlijk was het 
leuker geweest als we met de motor hadden 
kunnen gaan, maar ja, wij zijn mooi-weer -, dit 
jaar bijna-helemaal-geen-rijders. Met andere 
woorden: Geen diehards.

‘Ik ben blij dat ik 
SponsorDoor: Ilona Hornstra

verse opties de revue gepasseerd 
waren, hebben we gekozen voor 
Motorsport Klazienaveen. Ik heb 
nogal veel met motorraces en ja, 
we zitten in Klazienaveen, dus…”

‘Klein gebleven’
Bij Motorsport Klazienaveen 
werkt Orrin als vaste monteur. 
Ook heeft Conen een stagiair 
in opleiding. “Ik ben blij dat ik 
‘klein’ gebleven ben. De manier 
van werken is gewoon veel 
meer relaxed én persoonlijk. Ik 
heb natuurlijk zelf het tegen-
gestelde kunnen ervaren toen 
ik werkzaam was bij grotere 
motorzaken: Het gaat er daar 
toch wel heel anders aan toe. 
Als je bijvoorbeeld onderdelen 
uit een magazijn moest hebben, 
moest je je melden bij een loket 
en kreeg je de onderdelen in een 
bakje terug. Niks gezellig praatje 
maken met je collega’s in het ma-
gazijn, zoals dat eerder trouwens 
wel het geval was.”

Het gaat goed met Motorsport 
Klazienaveen. Conen geeft overi-
gens aan dat de motorverkopen 
tegenvalt: “Een gevolg van de 
crisis en het weer. De verkoop 
is wisselend, gelukkig was het 
voorjaar mooi en hebben we 
daar iets van mee kunnen pik-
ken. We merken dat de mensen 
momenteel hun motor liever op-
knappen, dan een nieuwe kopen. 
In de werkplaats is het daardoor 
erg druk. Drukker dan vorig jaar.”
Motorsport Klazienaveen ver-

koopt elk type motor. Daarnaast 
ook allerlei toebehoren en veel 
merken helmen - ondergete-
kende kreeg tijdens al een heel 
mooi model in het oog (bijna 
jarig, ih) – en motorkleding als 
handschoenen en een mooie 
collectie laarzen. Marcel Conen: 
“Maar we hebben ook kleding 
voor de fietscrossers. Regelmatig 
houden we acties die zeer de 
moeite waard zijn, dus check ook 
onze website www.motorsport-
klazienaveen.nl. En trouwens 
heel wat anders, we hebben ook 
een hele leuke collectie caps, 
met dé merkencaps die erg hot 
zijn bij de jeugd op dit moment. 
We verkopen ze voor een heel 
leuke prijs.”

Tien procent korting
“Voor wie het nog niet wist: alle 
leden van motorclub De Honds-
rug krijgen bij ons standaard 
tien procent korting. Dit geldt 
overigens niet voor de actiepro-
ducten. Bovendien ben ik ook 
sponsor van de club.” Marcel 
Conen vindt overigens dat MTC 
De Hondsrug een mooi clubblad 
uitgeeft. 

De Klazienaveense zakenman 
rijdt zelf op diverse motoren. 
Hij heeft dan ook keuze uit een 
grote collectie in de showroom. 
Af en toe trekt hij ook zijn race-
pak aan. “Mijn vrouw heeft ook 
haar motorrijbewijs, maar sinds 
de komst van de twee kinderen, 
nu 9 en 6 jaar, hebben we haar 

motor verkocht. Ze heeft trou-
wens veel verstand van motor-
kleding; zij werkte ook bij Safe 
Motors maar dan als adviseur in 
motorkleding. Maar nu doet zij, 
naast ons gezin en haar eigen 
baan, ook nog eens de adminis-
tratie voor onze zaak. Je kunt wel 
zeggen dat we allebei een heel 
druk leven hebben.”
Marcel Conen moet vervolgens 
met haastige spoed naar huis, 
waar zijn vrouw en kinderen op 
hem wachten. Maar druk of niet, 
de passie voor zijn gezin en de 
zaak is heel duidelijk aanwezig. 
Hij heeft er alle drukte graag 
voor over. Die drukte zal zeker 
nog toenemen als hij binnenkort 
begint met de verbouwing van 
zijn zaak.

We zijn op bezoek bij Marcel 
Conen van Motorsport Klaziena-
veen. “Ah, jullie zijn het”, zegt hij 
als hij ons ziet. Onze motor is in 
onderhoud bij Marcel sinds wij 
lid zijn van MTC De Hondsrug. 

De laatste keer sleutelen aan 
ons oranje monster, de Triumph 
Tiger, is hem wel bijgebleven. 

Safe Motors
Conen is sinds 2004 eigenaar 
van Motorsport Klazienaveen. 
Hij zit al meer dan twintig jaar 
in de tweewielerbranche. “Ik 
ben op mijn zestiende begon-
nen bij Langenberg Motoren in 
Coevorden. Vervolgens ben ik 
naar Salland Motors in Ommen 
gegaan. Na diverse overnames 
werd dat Safe Motors. Ik heb daar 
een leuke tijd gehad en erg veel 

geleerd. Ik ben uiteindelijk door-
gegroeid naar eerste monteur en 
leermeester. Leermeester houdt 
in dat ik jongens mag begeleiden 
en opleiden. Dat komt nu heel 
goed van pas in verband met 
stagairs. Ik heb eerst nog een 
tijdje parttime als chef werk-
plaats, naast mijn eigen zaak, 
doorgewerkt. 

In eerste instantie startte Conen 
samen met zijn zwager de zaak 
op. Na anderhalf jaar ging hij 
alleen verder. “De naam hebben 
we samen bedacht, nadat di-

‘klein’ gebleven ben’

Orrin en Marcel
Inbraak Motorsport Klazienaveen

Een half uur na het interview met Ilona 
Hornstra werd er ingebroken bij Motorsport 
Klazienaveen. Marcel Conen vertelt dat de 
complete kluis met kentekens en kasgeld is 
meegenomen. Ook kleding en gereedschap 
werd gestolen. “Dit is voor ons echt een 
grote klap. Extra vervelend is dat volgens de 
verzekering het kasgeld niet is meeverzekerd. 
Dat moet extra verzekerd worden. Daar 
komen ze nu mee aan. Fijne adviseurs die 
je dat dan niet vertellen of voorlichten. We 
moeten echter door en zien wel hoe het 
verder gaat. We geven de moed niet op.”

MTC De Hondsrug wenst Marcel Conen veel 
sterkte.
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Hoe lang kun je het als organi-
sator volhouden om je klanten 
te belazeren. In het geval van de 
motorrijder heel lang heb ik het 
idee. Van de buitenkant zijn wij 
een stoer volkje, maar de brave 
inborst heeft bij 99 procent wel 
de bovenhand. Anders kan ik het 
niet verklaren dat we overal maar 
genoegen mee nemen.

De aanleiding voor dit stukje is 
het jaarlijkse hoogtepunt van 
motorminnend Nederland, de 
Dutch TT, tegenwoordig de Iveco 
TT genoemd. Helaas kon ik er zelf 
door vakantie niet bij aanwezig 
zijn, hoewel ik veel liever de Su-
perbike bezoek, maar dit terzijde. 
Vanaf mijn vakantieadres kon ik 
de races, door de goedheid van 
de NOS, weer eens live bekijken.

Tijdens de 125 cc-race, met daar-
in onze nationale hoop Jasper 

Iwema, begon het in de twaalfde 
ronde lichtelijk te regenen. Voor 
de favorieten was dat aanleiding 
om te gaan zwaaien en elkaar 
aan te kijken. Ze vonden dat het 
sein gegeven moest worden om 
te stoppen, want racen in de 
regen op profielloze banden is 
levensgevaarlijk. Ook commenta-
tor Hans van Loozenoord had de 
signalen van de rijders opge-
merkt. Maar vanaf de kant van de 
raceleiding werd niets gedaan. Ze 
lieten de coureurs maar door-
modderen. Tot aan de veertiende 
ronde waarna plotsklaps de rode 
vlag werd gezwaaid. Het was ove-
rigens niet harder gaan regenen.

Waarom in de veertiende ronde 
wel? Omdat op dat moment 
tweederde van de race was ver-
reden en er geen herstart hoefde 
te volgen. Wat een waanzin. De 
raceleiding, lees Dorna (het me-
diabedrijf dat de uitzendrechten 
in bezit heeft), beroofde daarmee 
de 100.000 bezoekers van zeven 
ronden racespektakel, spannende 
tweegevechten en mogelijk een 
spectaculaire herstart. 

Ik begrijp natuurlijk ook wel 
waarom Dorna dit besluit nam, 
want om exact 14.00 uur moest 
de start volgen van de MotoGP. 
Daar verdient Dorna zijn be-
staansrecht en zijn inkomsten 
aan. Maar het tekent de instelling 
van deze grootmacht dat het lak 
heeft aan het publiek. Een heel 
duur kaartje kopen en maar halve 

races voorgeschoteld krijgen. 
Misschien moeten we het recht 
maar opeisen om een deel van de 
toegangsprijs terug te vorderen.

Maar misschien zijn wij motorrij-
ders al lang blij dat we het spek-
takel überhaupt kunnen zien.  
Vorig seizoen bleven we namelijk 
van elke race verstoken omdat 
Dorna te veel geld vroeg voor de 
uitzendrechten. Dit jaar zijn de 
races wel te volgen, maar achter 
de decoder van Sport1. Daar 
moeten we elke maand 14,95 
euro voor neertellen. En dat voor 
optochten in de MotoGP. Het valt 
dit jaar nog mee, maar de meeste 
wedstrijden worden verreden 
zonder enige spanning. Een 
koploper die uit zicht verdwijnt 
en ook de achtervolgers te ver uit 
elkaar. Dorna heeft alle moeite 
om tweegevechten in beeld te 
brengen. En als de eerste over de 
finish is gegaan, blijft deze zolang 
in beeld, dat de achtervolgers de 
streep al zijn gepasseerd zonder 
dat we dat te zien krijgen.

Ik was en ben nog steeds een 
groot fan van motorwedstrijden, 
maar ik ben nu zover dat ik er 
niet meer voor thuisblijf. Ik heb 
geen abonnement genomen en 
ik kijk zelfs niet naar de BBC. Als 
kijker en motorliefhebber voel ik 
me niet serieus genomen. Door 
de minachting van de organisatie 
ten aanzien van het publiek is bij 
mij het kijkgenot verdwenen. Ik 
stap zelf wel op de motor.

Minachting

ColumnDoor: Henk Kroezen

•	 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

Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax (0591) 641646

Strak & Stralend
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Computer aangezet, route op de 
Garmin gezet en om 18.10 uur 
reden wij samen naar McDonalds, 
het vertrekpunt. Daar aange-
komen, staan er al een aantal 
motorrijders te wachten. Ik dacht 
al dat wij vroeg waren…
Dan sta je daar, en dan komen er 
steeds meer het motorrijders. Je 
kijkt je ogen uit. Zóveel deelne-
mers voor de avondrit. Remko 
ging maar eens tellen en kwam 
op een totaal van maar liefst 28 
motoren en vier passagiers. Wat 
een opkomst!

We besloten om in drie groepen 
te gaan rijden en dan is het pret-
tig dat er steeds meer leden een 
navigatiesysteem op de motor 
hebben. De tocht ging naar via 

Erm, Holsloot richting Dalerpeel. 
Dan komt er een groot leger-
voertuig voor ons rijden zonder 
nummerbord of richtingaanwij-
zer en draait in een keer linksaf 
een groot weiland in, waar het PK 
weekend was. Daar mag blijkbaar 
veel…
De tocht ging vervolgens naar 
Schoonebeek, waar de NAM druk 
bezig is om de olie weer uit de 
grond te krijgen met de nieuwste 
ontwikkelingen op dat gebied. 
Er lopen pijpleidingen boven de 
grond, die door het bedrijf waar 
Remko werkt, zijn geïsoleerd. Die 
bovengrondse leidingen zie je 
ook veel in Duitsland. 

Via Schoonebeek reden we door 
naar het Duitse Emlicheim en 
slaan rechtsaf richting De Ach-
terhoek. Het was mooi toeren op 
deze zonnige avond in juli, verge-
zeld van een heerlijke tempera-
tuur. Aangekomen in Vasse pau-
zeerden we natuurlijk bij Tante 

Sien op haar grote terras. Groep 
1 en 2 zaten al aan de koffie en 
gebak en wij werden ook snel 
voorzien van deze heerlijkheden. 
Huisfotograaf Peter had alle tijd 
om plaatjes te schieten voor onze 
website en het clubblad. 

Nadat de eerste twee groepen 
weer waren vertrokken, vervolg-
den we ook onze tocht. Na een 
paar mooie slingerweggetjes 
ging het richting Hardenberg. 
Vanaf Hardenberg gingen wij 
rechtsaf langs binnenwegen rich-
ting Coevorden, Dalen en Nieuw 
Amsterdam, waar het eindpunt 
was van deze mooie avondrit. Bij 
café ‘De Viersprong’ namen we 
afscheid van elkaar. Remko, Peter 
en Elly, jullie hebben je uiterste 
best gedaan om er een mooie 
route van te maken. Dat is gelukt. 
Mijn complimenten hiervoor.

Een tevreden deelnemer die 
heeft genoten van deze avondrit.

Wat een opkomst!
De vertrektijd van de avondrit was vastgesteld 
om 18.30 uur. Om 18.00 uur komt Gerard bij mij 
en vraagt: “Kun jij mij de route nog even op de 
Garmin zetten?” 

AvondritDoor: Een tevreden deelnemer

Eerlijk verzekeringsadvies?

Zeker vandaag de dag moet u 

kunnen vertrouwen op een 

deskundig en eerlijk advies.

Praat daarom met onze ervaren 

 njiz jiZ .sruesivda sgnirekezrev

betrouwbaar en helpen u graag.

U bent van harte welkom.

De Bukakkers 20, 7811 KZ  EMMEN 
T| 0591 658888 
www.vcemmen.nl 

bij ons vindt u de 
erkend hypotheekadviseur

Verzekerings Collectief
verzekeringen  |  pensioenen  |  hypotheken  |  bankzaken



1716

Emmen on Wheels Emmen on Wheels

Natuurlijk wilden we ons speeltje 
graag aan het publiek tonen en 
bezoekers enthousiast maken 
voor onze club. Maar een nog 
belangrijkere reden was de 
overhandiging van een cheque 
van 625 euro aan Hospice ‘t Huis 
van Heden. 

Voorzitter Harm Brummel van ‘t 
Huis van Heden nam de cheque 
dankbaar in ontvangst en verze-
kerde de club dat dit een goede 
bestemming zou krijgen.

Het geld werd vorige week 
zaterdag bijeen gereden door ze-
ventig motorrijders uit de regio. 
Zij deden mee aan de tweede 
Open Toertocht van onze club. 
De start was bij Motorhuis Bakker 
in Nieuw- Weerdinge. Zonder 
problemen werd de onverwacht 
grote toestroom van de motor-
rijders, die het hospice een warm 
hart toedragen, opgevangen en 
van koffie en koek voorzien. De 
225 kilometer lange tocht voerde 
langs drie meren in het Duitse 
grensgebied. Finishplaats was 

bij Shell tankstation Pollux in 
Klazienaveen. De uitbater van het 
tankstation trok ook zijn beurs 
voor het goede doel.

Net gewone mensen
Harm Brummel en zijn vrouw 
waren een beetje verrast  dat 
een motorclub het  initiatief nam 
een toertocht te organiseren, 
waarbij de opbrengst naar het ’t 
Huis van Heden zou  gaan. “Dat 
verwacht je eigenlijk niet van een 
motorclub”, was de reactie. “Wel 
van een Lionsclub of zoiets. De 
reactie van onze voorzitter: “Het 
zijn net gewone mensen”, maakte 
dat ze de lachers op haar hand 
kreeg.

Voorzitter Hospice Harm Brummel: 

‘Dat verwacht je niet van een motorclub’

Het weer was perfect  en alles wat wielen had 
leek zondagmiddag 25 september aanwezig te 
zijn op de Emmer stadsvloer tijdens ‘Emmen on 
Wheels’. Onze club was dit jaar voor het eerst 
van de partij. Eerlijk gezegd viel de opkomst 
van de clubleden een beetje tegen en jammer 
genoeg stonden we ook niet echt aan de 
doorgaande route. Maar na even massaal aan 
de gashendel getrokken te hebben, werd het 
aanwezige publiek attent gemaakt op onze 
aanwezigheid.
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Maar dit jaar zou het eindelijk 
gaan gebeuren. Het was tijdens 
ons motorweekend in Winter-
berg, dat Bé Duinkerken mij 
vroeg of ik mee wilde rijden. Ik 
hoefde daar geen seconde over 
na te denken,  natuurlijk wilde ik 
dat! 

En dan is het eindelijk zover, dins-
dag 9 augustus.  ’s Ochtends op 
mijn werk nog gauw de banden 
op spanning gebracht. Collega’s 
roepen nog: “Wim, denk erom, 
rij ze niet onderuit!” De beelden 
van de laatste Tour schieten door 
mijn hoofd. Motorrijder gecrasht 

en neemt renner mee onderuit. 
Hoogerlandt in het prikkeldraad 
door onoplettende journalist. Het 
zal mij toch niet gebeuren… 
We zijn met 3 motoren die dag. 
Bé legt de speelregels nog eens. 
En dan eindelijk mijn eerste ron-
de. De man van het geluid wil de 
apparatuur testen en ik mag hem 
rondrijden.  Drie minuten later 
had ik m’n eerste ronde  gereden. 
Het viel allemaal best mee.

De wedstrijd.
Als eerste gingen de dames van 
start en wij keken toe hoe zij 
hun rondjes draaiden.  Met nog 
20 rondes ging  Janneke Ensing 
uit Gieten er vandoor. Ensing uit 
Gieten…, dat is toevallig. Ik heb 
vroeger nog met haar vader in 
hetzelfde team gevoetbald. Het 
gat met het peloton groeide tot 
meer dan 30 seconden. Bé som-
meerde mij om me klaar te ma-
ken om voor het peloton te gaan 
rijden. De KNWU official kwam al 
aangelopen en daar ging ik. Dit 

werd mijn echte eerste ronde.  
Slingerend door de binnenstad 
van Emmen reed ik de resterende 
rondes.  De rest was een fluitje 
van een cent.  Bij de jongelingen 
en met RTV commentatoren en 
fotografen rondrijden, was de 
normaalste zaak geworden.

Dan is het tijd voor de echte 
mannen. Contador, Sanchez, Mol-
lema, Ruigh, Wening en Engels. 
Natuurlijk kwamen er clubgeno-
ten langs om ons een hart onder 
de riem te steken, Peter en Elly, 
Henk en Trix, Jan en Fenna. ‘Enne 
Wim, rij ze niet onderuit hé!’ 
Tijdens de wedstrijd van de echte 
matadoren waren er  geen echte 
ontsnappingen. Dat betekende 
dat er geen motoren in de baan 
hoefden.  Het bleef bij een rondje 
met een fotograaf, een live ra-
dioverslag voor RTV Drenthe en 
met Roelie Lubbers, de nieuwe 
voorzitster van de Gouden Pijl. 
Volgend jaar ben ik er graag weer 
bij!

‘Denk erom, 

De Gouden Pijl, al jaren een icoon op 
wielergebied voor Emmen en omstreken. Wie 
wil de renners van de Tour de France nou niet 
van dichtbij zien? Elke dag zat ik aan de buis 
gekluisterd om de mannen te zien fietsen. De 
Calibier, Tourmalet en de Alpe d’Huez, ik heb ze 
allemaal gereden, met de motor weliswaar. De 
Gouden Pijl in mijn eigen woonplaats? Nee, dat 
nog nooit.

Mijn eerste Gouden PijlDoor: Wim Brouwer

rij ze niet onderuit…’ 

ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!
• Grootste keuze aan motoren van topmerken

• Enorm aanbod Quality Occasions: zo goed als 

 nieuw!

• Exclusieve kledingcollecties van o.a. DIFI,  

 DANE en KUSHITANI

• Uitgebreide helmencollectie van o.a. BAYARD,  

 UVEX, SHOEI, HJC, SCHUBERTH en NOLAN

• Volop keuze uit de beste accessoires

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!
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helmen en accessoires. Daarnaast bieden wij 
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zoekt onder één dak!

MotoPort Assen
Industrieweg 11, 9402 NP Assen. Telefoon: (0592) 406 061. 

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

UNI-A5FC-assen.indd   1 11-02-2010   12:49:03
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Nijverheidsstraat 10
7815 HV Emmen
Tel. 0591 612442

www.autoservicehorstmann.nl

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

MenZ en Media
uitgeverij, reclame & teksten

MenZ en Media bv
Nijbracht 120, 7821 CE Emmen, Tel. (0591) 645351
info@menzenmedia.nl, www.menzenmedia.nl
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Open toerritDoor: Henk KroezenOpen toerrit

Bij Twist reden we vlak achter drie 
motorrijders die ook onderweg 
waren naar Geeste. Bij de afslag 
naar de parkeerplaats bij het 
Speicherbecken, het eerste van 
de drie meren, reden de anderen 

door. Daar troffen we 
de meeste motor-

rijders aan. Een 
groep met Bé 

Duinkerken 
moest nog 

arriveren. 

Appeltaart
De uitbater van Deichkrone had 
speciaal voor ons motorrijders ’s 
morgens nog een grote appel-
taart gebakken. Voor vijf euro 
konden we net zoveel koffie 
drinken als we wilden en dat in-
clusief de appeltaart. Bé besloot 
ter plekke dat ik na de koffie zijn 
groep maar voor mocht gaan. 
Zeventien motoren in één groep 
is wel erg veel. Een sliert van 
500 meter achter elkaar. Het lijkt 
wel indrukwekkend, maar het is 
eigenlijk niet te doen. Gelukkig 
is de Duitse grensstreek op zater-
dag uitgestorven en hadden we 
weinig tot geen last van automo-
bilisten die ons wilden inhalen.

Het tweede meer lag diep ver-
scholen in de bossen bij Lenge-
rich. De Saller See is geliefd bij 
veel Duitsers om de rust en er 
wordt dan ook gretig gebruik ge-

maakt van de kampeermogelijk-
heden. Helaas was het  restaurant 
dicht en moesten we het doen 
met een korte wandeling naar 
het meer. Het restaurant bij het 
derde meer in Haselünne was be-
doeld voor de lunch. Dat was ook 
afgesproken. Maar de uitbater 
van restaurant See Stern schrok ’s 
morgens zo van het grote aantal 
mogelijke gasten, dat hij tijdens 
het telefoongesprek spontaan 
besloot dat hij ons niet wilde 
hebben. 

Imposante rij motoren
Achteraf ook maar gelukkig, want 
de volgende stop in de plaats Lö-
ningen was niet ver meer. Op het 
plein in het centrum waren eet-
gelegenheden in overvloed. Alle 
motoren kwamen daar tezamen. 
Een imposante rij motoren tussen 
enkele verdwaalde auto’s. Een 
prachtig gezicht. Iedereen vond 

En daar stonden we dan. Trix en ik als enige 
achtergebleven bij Motorhuis Bakker. Alle 68 
andere deelnemers aan de Open Toerrit waren 
al weg. Het duurde namelijk even voordat de 
laptop was ingeklapt en in de topkoffer was 
gelegd. Er zat niets anders op dan met z’n 
tweeën achter de anderen aan te rijden. 

Open toerrit trekt 

al snel z’n weg naar de twee 
kebabzaken, de schnitzelrestau-
rants, de pizzeria en de ijssalon. 
Een gezellige bijeenkomst. Bij de 
kebab hadden ze een speciale 
aanbieding: een broodje kebab 
plus een glas frisdrank voor 3,99 
euro. Kom daar maar eens om in 
Nederland…

Met de magen goed gevuld 
gingen de brullende motoren in 
groepen onderweg naar Sögel 
om een bezoek te brengen aan 
Schloss Clemenswerth. Na een 
klein rondje om een tankstation 
te vinden, bleek de groep ineens 
vier motoren minder groot te 

zijn. In Sögel troffen we elkaar 
weer. Veel motorrijders zijn dus 
niet van de ‘cultuur’ bleek maar 
weer eens. Ze bleven achter bij 
de motor om een sigaretje te 
roken. Vervolgens reden we de 
laatste kilometers naar het Shell 
tankstation in Klazienaveen.

625 Euro
Onverwacht goed motorweer, 
terwijl de voorspellingen anders 
deden vermoeden en 200 
kilometer mooie wegen achter 
ons. Wat wil een motorrijder 
nog meer. Uit de vele positieve 
reacties bleek dat de open toerrit 
goed was gevallen. De mees-

ten waren nog nooit bij de drie 
meren geweest, laat staan bij het 
kasteel in Sögel.

Nog mooier was dat we in totaal 
625 euro bijeen hebben ge-
bracht voor hospice ’t Huis van 
heden. Daarin ook een bedrag 
van 100 euro van de eigenaar 
van Shell Pollux. Tijdens Emmen 
on Wheels nam voorzitter Harm 
Brummel de cheque en het geld 
dankbaar in ontvangst. Door de 
vele positieve reacties hebben 
we besloten om ook volgend jaar 
weer een open toerrit te houden. 
Dan mogelijk ook met wat meer 
leden van de club.

onverwacht veel 
deelnemers
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het spel beter beheerste, of dat 
er mogelijk andere oorzaken een 
rol speelden, laten we maar in 
het midden. Wel moet voor alle 
eerlijkheid vermeld worden dat 
in de eerste groep een Brabander 
meeliep, die vooraf al luid en 
duidelijk aangekondigd had 
zeker van de winst te zijn. Het 
aantal Brabanders binnen de 
club lijkt ons niet zó buitensporig 
groot, maar .. we noemen geen 
namen.

Met wat druilerige regen op ons 
hoofd bereikten we allen tegen 
half zes, vol van onze eigen 
prestaties, de veilige achtertuin 
van Jan en Fenna.  Een ieder 
streek daar neer onder het genot 
van een drankje en in gespan-
nen afwachting van de uitslag. 
Die kwam, maar was slechts voor 
één groep van groot belang: de 
overige driekwart hadden niet 
gewonnen en vonden de uitslag 
totaal onbegrijpelijk en al even 
onbelangrijk. 

Jan en Fenna presteerden het om 
in zeer korte tijd het moe gest-
reden gezelschap te voorzien van 
een zeer smakelijke en gevulde 
soep, die de bodem legde voor 
de avond.  Nadat Jan de voorzit-
ster, die kort daarvoor nog stoer 
verkondigde helemaal geen of-
ficiële rol te hebben op deze dag,  
ervan overtuigd had dat het toch 
wel noodzakelijk was dat ze de 
BBQ officieel opende, konden we 
ons vergapen en te goed doen 

aan een enorme hoeveelheid 
zeer smakelijke etenswaren. De 
BBQ rookte goed, de gesprek-
ken waren goed, we zaten allen 
droog maar niet op een droogje. 
Kortom, het was bere-gezellig,  
nog extra versterkt toen ook 
de terrasverwarming in de tent 
ontstoken werd. 

Een ieder die er niet bij gewe-
est is, kan zich vergapen aan 
de foto’s die intussen op de site 
staan.  Wij moesten helaas tegen 
half tien vertrekken: in onze 
kennel bevond zich nog een 
viervoetige dame, die niet alleen 
graag even wilde lopen om haar 
eigen onderkomen niet te bev-
uilen, maar ook graag haar eigen 
BBQ feestje van die avond wilde 
meemaken. 

Voor ons de eerste echte ken-
nismaking met vele clubleden: 
tijdens het rijden van een rit is 
dat toch anders, die helmen en 
oordopjes maken communice-
ren nu eenmaal lastig. Wat ons 
betreft leiden deze positieve 
ervaringen naar een lidmaatsc-
hap, nu nog groen licht van de 
ballotagecommissie krijgen. 
Minpuntje? Ja, ook. Trix en Henk 
hebben ons direct gestrikt voor 
het schrijven van dit verslag, dat 
we, zoals je al lezend gemerkt 
hebt, met frisse tegenzin, tijdens 
onze vakantie in Polen gemaakt 
hebben.

Wat ons betreft, tot ziens!

Jaja, klootschieten: een sport 
waarbij het de bedoeling is om 
achter een kloot (lees bal) aan, in 
groepsverband, door het bos te 
banjeren. De groep is verdeeld 
in twee teams met elk één bal. 
De kunst is om het traject af te 
leggen met zo weinig mogelijk 
worpen. 
“Eitje!!” denk je dan. Helaas, het 
pad is niet recht, ook niet vlak, 
de kloot doet niet altijd wat de 
gooier wil, het groepsverband 

veroorzaakt, al dan niet bewust, 
concentratieverlies én  (waar het 
allemaal om draait) een flinke 
hoeveelheid gezelligheid, dus ex-
tra concentratieverlies. Tenslotte 
blijkt het, voor ‘nieuwelingen’ zo-
als wij, ook nog flink bij te dragen 
aan het proces weten-hoe-de-
mensen-met-wie-je-op-stap-
bent-heten en ook dat leidt af.

Maar, beginnen bij het begin. 
Allereerst is er de ontvangst bij 
Jan en Fenna in de achtertuin, 
aan de Hoofdstraat in Exloo. 
Die ontvangst was hartelijk en 
heerlijk ongedwongen. Voor we 
het wisten zaten we aan de koffie 
en te praten met mensen die we 
daarvoor eigenlijk hoofdzakelijk 
herkend hadden aan de helm 
die ze op hadden en/of de motor 

waarop ze reden.  
Toen het klootschieten echt 
serieus in beeld kwam, sloegen er 
kennelijk toch plotseling zenu-
wen toe. Of er moet een andere 
verklaring zijn voor het veel-
vuldige, opeens noodzakelijke, 
toiletbezoek. 
Daarna liepen we, gewapend met 
regenjas en/of paraplu, naar het 
bos, waar de strijd kon beginnen.  
Het spelverloop was zoals het 
was, daarover valt niet zo veel te 
zeggen en dat zullen we dan ook 
niet doen. 

Een opvallend detail was wel 
dat het leek alsof de tweede 
groep sneller ging dan de eerste 
groep. Of dit veroorzaakt werd 
door de voor de hand liggende 
conclusie dat de tweede groep 

Het kan raar lopen: op vrijdagavond 8 juli 
rijden wij (Krystyna en Hans) mee met de 
avondrit van MTC De Hondsrug. Op het terras in 
het mooie Vasse komt een barbecue ter sprake 
en dat lijkt ons ook wel wat. Dat festijn begint 
rond 15.00 uur in Exloo met klootschieten..

Klootschieten en bbq in Exloo

“Hebben jullie plannen komende zaterdag? 
Ja, we hebben wat van de motorclub. 
Oh leuk, waar gaat de rit naar toe? 
Nee, ’t is geen rit, we gaan klootschieten….” 

KlootschietenDoor: Krystyna en HansKlootschieten
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•	 Grotere	bestellingen	worden	vanaf	
	 1	november	bezorgd.
•	 Op	31	december	bezorgen	wij	tot	

20.00	uur.
•	 Ook	in	de	maand	januari	bakken	en	

bezorgen	wij	onze	heerlijke	oliebollen.

•	 Bestel	de	lekkerste	oliebollen,	krenten-
bollen,	appelflappen	of	appelbollen!		
(Minimale	hoeveelheid	100	stuks).

•	 Wij	leveren	aan	supermarkten,	instel-
lingen,	scholen,	verenigingen	en	
bedrijven.

Henk’s Oliebollen de lekkerste in Emmen

Bestel nu!!!   Bestel op www.oliebollen-emmen.nl.

In de maanden november en december staan wij op zondag en oudejaarsdag met 
onze oliebollenkraam bij de hoofdingang van Parc Sandur.

Wij	bezorgen	tot	20	kilometer	buiten		Emmen.	Bezorgkosten	5	euro.

Recycling van der Weide B.V.
In & verkoop van Ijzer & metalen 

nijverheidstraat 10 c, 7815 Hv emmen
mob: 0031 655 774 657 mob: 0031 650 514 071 Fax: 0031 591 611 787

Gratis containerplaatsing in Noord Nederland
Wij zijn gespecialiseerd in kabel, E motoren. rvs en koper
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Motorhuis Bakker is al meer dan 35 jaar 
officieel 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 
motorfiets of andersom.

Kijk voor onze voorraad auto’s op 
www.emilebakker.nl. Ook kopen wij 
uw motorfiets contant in. 
Bent u geïnteresseerd in wat wij u te 
bieden hebben? Kom dan eens langs 
voor aanschaf van een motorfiets, 
kleding, accessoires of gewoon voor een 
lekkere kop koffie. 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 Koffiehoek
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