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Veel armoede en corruptie

Oliebollen bakken
Uit de hand gelopen hobby

Rijvaardigheidscursus
Voor leden MTC De Hondsrug

Reis naar Siberië
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Volgende Uitlaatklep
De volgende editie verschijnt  
omstreeks 25 maart 2012.

De deadline voor het inleveren van 
toerverslagen en reisverhalen is: 
1 maart 2012.

Inhoud

Van de redactie
De laatste Uitlaatklep van dit jaar alweer. Met opnieuw 
interessante interviews, mooie toer- en reisverhalen en 
ander nieuws. Deze uitgave is een beetje met horten 
en stoten tot stand gekomen omdat de studio waar het 
clubblad wordt opgemaakt tot over de oren in het werk 
zat. Maar als het goed is krijgen jullie De Uitlaatklep nog 
dit jaar onder ogen.
De redactie heeft er weer met veel plezier aan gewerkt. 
Het is ook fijn om te weten dat de leden meewerken. Niet 
alleen als schrijver van de toerverhalen, maar ook - zoals 
in deze uitgave - een mooi vakantieverslag van Karst van 
Oosten. Dit soort verhalen zouden we wel vaker in de Uit-
laatklep willen hebben. Gewoon schrijven en sturen dus.

Wat de redactie ook bijzonder deugd doet is dat het 
afgelopen seizoen geen enkel lid betrokken was bij een 
ongeluk. Dat willen we graag zo houden. Ondergete-
kende heeft op de laatste motordag van dit jaar nog wel 
met de motor in de modder gelegen, maar dat is zonder 
persoonlijk letsel en materiële schade afgelopen.  
Op naar het volgende motorseizoen met enkele interes-
sante nieuwe activiteiten. Meteen na de feestmiddag is er 
een Garmin-avond. Deze is al volgeboekt. In maart gaan 
we onze stuurmanskunsten ophalen tijdens een rijvaar-
digheidscursus. Meld je aan, want je wordt er een betere 
motorrijder door. Rest ons nog iedereen een goede 
jaarwisseling te wensen en een veilig motorjaar. Hou de 
mooie kant boven.
Veel leesplezier, Henk Kroezen.

MTC
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Ergens afgelopen zomer in mijn eigen tuintje, 
genietend van het zonnetje en een glaasje 
rosé, kwam deze gedachte bij me naar boven: 
‘We zitten zo weer onder de kerstboom’. Die 
gedachte ergerde me mateloos, omdat ik nog 
zo graag wilde dat de zomer, maar dan wel 
eentje met mooi weer, tot de kerst zou duren. 
Voor mijn gevoel was die gedachte nu ik dit 
stukje schrijf, nog maar een paar weken oud. 
Maar inmiddels zitten we onder de bewuste 
kerstboom. Conclusie: Een jaar vliegt voorbij. 

Het motorjaar van onze MTC is ook voorbij gevlogen. We begonnen in januari met 
de feestmiddag in Drouwen, waar we een hele gezellige middag met elkaar door-
brachten en waar we de toerkampioen 2010, Bé Duinkerken mochten huldigen. De 
afsluiting was de contactmiddag in buurtgebouw ‘Ons Dorp’ in Emmer-Compascu-
um, waar we het echte plattelandsleven in Rusland voorgeschoteld kregen. 
Daar tussenin volgden verschillende mooie uitgezette toerritten. De een in stralend 
weer, de ander in de stromende regen of bij avondlicht. Zestien motorrijders en 
vier passagiers gingen Sauerland verkennen, al was dat geen officieel clubactiviteit, 
maar een particulier initiatief van een aantal enthousiaste leden. Het plezier was er 
niet minder om. Alle tochten zijn gelukkig zonder kleerscheuren verlopen, wat voor 
een deel te danken is aan de ‘uitzetters’ van de ritten en voor het overige deel aan 
het ‘nette’ motorrijden van jullie. Dank daarvoor! 
We zijn een motorclub en dat houden we ook graag zo. Maar een beetje gezellig-
heid ernaast is ook niet weg toch? Gelukkig draait een aantal leden de hand er niet 
voor om ook andere activiteiten te organiseren, die gezien de opkomst, prima in de 
smaak vallen. 
Denk daarbij aan de feestmiddag, de jaarlijkse BBQ- en klootschietmiddag en de 
Verrassingstocht met een potje boerengolf en picknick. Dan was er de zeer suc-
cesvolle Open Toertocht waar maar liefst zeventig motoren aan meededen. De 
opbrengst werd tijdens onze deelname aan ‘Emmen on Wheels’, overhandigd aan 
voorzitter Harm Brummel van hospice ’t Hof van Heden’. En ‘Last but not least’, de 
contactmiddag op 13 november, met de spannende verhalen van Tim ten Klooster 
en Karel Stokking over hun bijzondere tocht door Rusland. Heel veel dank aan alle 
mensen die zich hiervoor hebben ingespannen. Top!
We mogen er best trots op zijn dat onze club een goede reputatie heeft in de regio. 
We zijn het afgelopen jaar behoorlijk gegroeid, van vijftig naar zeventig leden, 
inclusief partnerleden. Er ‘zwemmen’ nog een paar aspirantleden rond, maar we 
hebben goede hoop dat ze zich definitief aanmelden bij onze MTC. 
Van bestuurszijde is niet zo heel veel te melden. Nu is het niet zo, dat we alleen 
maar achterover leunen, we komen trouw en op gezette tijden bij elkaar om te ver-
gaderen en de lopende zaken die bij een club horen af te handelen. Maar onze MTC 
is een leuke club (mensen) die veel plezier aan motorrijden beleeft en graag met 
elkaar op pad is, zonder al teveel ‘gedoe’. Doet er zich iets voor, proberen we het zo 
snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen. 
Ik hoop jullie allemaal te zien op onze eerste clubactiviteit, de feestmiddag op 
15 januari in het Turfcafé. Zie de advertentie verderop in de Uitlaatklep. Daar-
naast maak ik graag van de  gelegenheid gebruik om jullie attent te maken op de 
algemene ledenvergadering op vrijdag 10 februari in Ons Dorpshuis in Emmer-
Compascuum.
Tot slotte wil ik nog graag opmerken dat ik, mede dank zij jullie een heerlijk motor-
jaar heb gehad. 
Rest mij nog jullie allemaal hele gezellig feestdagen te wensen en een veilig en in 
alle opzichten mooi 2012! 

Trix Meijer

‘Succes’
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Kortjes

Het was nog wat mistig maar er 
kwam al een waterige zonnetje 
door, toen we in drie groepen 
wegreden. Via Schoonebeek 

gingen we Duitsland in en kwa-
men in de buurt van Tubbergen 
Nederland weer binnen. Langs 
allerlei kleine weggetjes kwamen 
we bij de eerste koffie- en ap-
pelgebakstop. Na lekker buiten in 
het zonnetje te hebben genoten 
van de koffie en de praatjes, 
gingen we weer op pad voor het 
tweede deel. 

Na een aantal keren de A1 te zijn 
overgestoken kwamen we bij een 
boerderij waar ze heerlijke pan-
nenkoeken op het menu hadden 

staan. Nadat we die weg hadden 
gewerkt, gingen we op pad voor 
deel drie. Ook in mijn MTC-loze 
jaren is dit een omgeving waar 
ik regelmatig kom. Ik dacht de 
streek goed te kennen, maar toch 
ontdekte ik nog een aantal leuke 
weggetjes die ik nog niet eerder 
gereden had. Langzamerhand 
zijn we weer richting het noorden 
gereden en via Duitsland kwa-
men we in Emmen aan. Ik heb 
genoten van een leuke toerrit 
met de MTC.

MTC De Hondsrug gebruikt sinds maart van dit jaar 
het nieuwe logo op al haar uitingen. De zwarte 
petjes, inmiddels welbekend, zijn al voorzien van 
het logo en nog steeds verkrijgbaar bij Bé Duinker-
ken en Peter de Kroon. Ze kosten 15 euro.  

Zoals een aantal van jullie op de contactmiddag al 
hebben kunnen zien, volgen binnenkort prachtige, 
zwarte poloshirts met lange mouw.  
Zowel de voor-, als de achterkant van het shirt is 
voorzien van het MTC-logo. Liefhebbers kunnen 
tegen kostprijs (25 euro) het nieuwe shirt bestellen 
bij penningmeester Bé Duinkerken. 

Mededelingen
Peter de Kroon heeft om 
persoonlijke reden zijn 
bestuursfunctie per direct 
neergelegd.

Pannenkoeken op het menu in Dinkellandrit

Nieuwe poloshirts!

Doordat Bé Duinkerken me lekker had gemaakt 
stond ik op zondagmorgen 2 oktober op een 
vroeg tijdstip klaar om na tijden weer een rit te 
maken met MTC De Hondsrug. In het verleden 
ben ik 22 jaar lid geweest, maar begin 21ste 
eeuw hield ik het voor gezien. De opkomst was 
groot. Maar liefst 28 motoren stonden  aan de 
start. Ik zag weinig bekende gezichten. Alleen 
Bé, Koen en Jan en Fenna Vos kende ik nog. 

DinkellandritDoor: Henk Hassing

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. 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

MTC
Sinds 00-00-00

MTC
Sinds 00-00-00
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Motorvakantie

Met de motor op vakantie. Ik doe het al 
een aantal jaren. Ik ben daarbij in landen als 
Duitsland, Italië, Zwitserland en Oostenrijk 
geweest. Dit jaar heb ik gekozen voor een 
zevendaagse groepstoer van Vrij Uit in Slovenië. 
Tijdens deze tor overnachten we in twee hotels. 
Het eerste hotel is Hotel Kompas in Kranjska 
Gora het tweede Hotel Vile Park in Portoroz. De 
toer begint en eindigt in Oostenrijk bij Hotel 
Tirol in Sankt Johann.

Met groepsreis Vrij Uit

Dag 1
Ik ben in twee dagen naar St. 
Johann gereden. De eerste dag 
kwam ik tot aan Würzburg over 
de snelweg en de laatste 130 km 
binnendoor naar mijn over-
nachtingsplek in hotel Sonne in 
Nordlingen. Ik heb hier vorig jaar 
hier ook overnacht. Het is een 
leuk en goedkoop hotel met een 
binnenplaats waar de motor kan 
staan. 

Dag 2 
Ik  vertrek ‘s ochtends in de regen 
en het wordt ook niet meer 
droog. Vanaf Würzburg is er een 
extra route naar St. Johann. Bij 
droog weer een leuke route. Ik 
heb er wel een keer een grote 
omleiding gehad. Pas na een uur 
rijden en zoeken zat ik weer op 
goede route. Toen dacht ik: nu 
zou een navigatiesysteem wel 
handig zijn. Helemaal natgere-
gend kom ik aan in St. Johann. 
Er staan al een paar motoren en 
ik maak kennis met de mede-
verzopen motorrijders. Gauw 
inchecken en douchen. Ik zoek 
de bar op en onder het genot van 
een biertje begint de motorpraat. 
Een uurtje later zitten we na het 
welkom van onze toerleider met 
z’n allen aan het diner. Er worden 
contacten gelegd en wie met 

wie gaat rijden. We zijn met 19 
deelnemers en 14 motoren. Ik 
vertrek morgen samen met de 
toerleider op een GS (Pieter), nog 
een Tigerrijder (Fabian) en eentje 
op een FJR (Luuk).

Dag 3 St. Johann - Kranjska 
Gora 330 km
We vertrekken rond negenen 
als laatste groep. Het is gelukkig 
weer droog. Pieter voorop. We 
zijn in Tirol dus het mooie stuur-
werk kan beginnen over Gries-
pass en Tauernhohe. In Gmund 
stoppen we bij het Porsche-
museum. In deze plaats werden 
de eerste Porsche`s gebouwd. 
Het is een mooi museum vol met 
Porsche-geschiedenis. Hier heb-
ben we ook even wat gegeten. 
We rijden verder langs het mooie 
Milstattersee, met als afsluiting 
de tocht over de 1530 m hoge 
Nassfeldpas. Aan de Oostenrijkse 
kant met mooie snelle bochten, 
aan de Italiaanse kant smal en 
bochtig. Geen probleem voor 
mijn Tiger, hij gromt van plezier. 
Via Travisio rijden we Slovenië 
binnen. Rond vijf uur komen we 
aan in Kranjska Gora bij Hotel 
Kompas.  Na de douche en een 
biertje staat een ruim buffet, dus 
genoeg te eten, klaar. Al snel 
wordt het gezellig en rond een 
uur of elf ligt iedereen in bed.

Dag 4 Rondrit Paulitschattel en 
Kamnik 280 km
Gisteren was het tempo prima 
dus ik rij weer in het zelfde 
groepje. Ik blijf dit ook de rest van 
de week doen. Vandaag is het 
prachtig weer. We rijden naar het 
oosten langs de voet van de Ka-
rawanken naar Trzc. We kunnen 
daar een uitstapje maken naar de 
Dovzanova Soteskakloof, maar 

wij zijn hier om te motorrijden. 
Misschien zijn we wel cultuurbar-
baren. De route gaat verder over 
de Sebergsattel richting Oos-
tenrijk. Wat een geweldig stuk 
stuurwerk, een echte aanrader. 
De schaamrandjes zijn weer van 
de banden. We rijden om het 
meer van Bled heen waar we 
ook even een stop maken voor 
de koffie en om foto`s te maken. 
Rond een uur of vijf zijn we weer 
bij het hotel. 

Dag 5 Naar het meer van 
Bohinjsko en Mangart 255 km
Vandaag rijden we een stuk 
door het Triglav natuurpark. 
Bij Kobarid komen we over de 
Napoleonbrug. Deze beziens-
waardigheid stond ook in de 
routebeschrijving, maar dit was 
niet echt een grote brug. De 
meeste deelnemers hadden hem 
zelfs gemist. De navigatie gaf het 
niet aan was het excuus. Daarom 
rij ik met een rol. Helaas geen 
foto`s dus; ik reed niet vooraan.  
Even later stoppen we om wat 
foto`s te maken in een hairpin. 
Een andere groep komt voorbij. 
Dat levert mooie actiefoto`s op. 
Ik loop naar mijn motor terug en 
ik zie een spijker in mijn achter-
band. Wel gloeiende... De band 
is gelukkig nog hard. We rijden 
door tot het eerste pompstation 
waar we de spijker eruit trekken 
en schieten er een prop in. We 
rijden verder naar de Mangart. 
Als je naar de top wil moet je 
over een tolweg. Je rijdt gewoon 
een rondje, maar het is zeker de 
moeite waard. Wat een geweldig 
mooi stuk natuur. Eén van de 
mooiste berglandschappen die ik 
ooit heb gezien. Ook vanavond is 
het weer gezellig aan de bar. Het 
wordt later dan de bedoeling is, 

Karst van Oosten op de motor naar Slovenië

Clubleden Sjaak en Anneke Bakker hebben de organisatie van het 
jaarlijkse feest van onze MTC De Hondsrug rond.

Het beloofd een fantastische middag te worden met 
alles erop en eraan en heeft als thema:

Aangezien 
de meeste 
van onze 

leden al wat 
‘op leeftijd’ zijn, 
moet dat geen 
probleem zijn.

De muziek zal heel 
herkenbaar zijn en het zou 

extra leuk zijn  als we onze kleding 
ook aanpassen aan deze ‘bevlogen jaren’.  

Hier zijn touwens leuke prijzen mee 
te verdienen…

De eigen bijdrage voor deze middag 
is 27,50 euro per persoon, all in.

niet leden 37,50 per persoon.

Kom dus op:

 zondag 15 januari 2012 
in ‘Seventies Style’ naar

Het Turfcafé
Kanaalweg 18, Schoonebeek

Aanvang 16.00 uur

Opgave, graag vóór 10 januari, 
bij Sjaak en Anneke Bakker.

Tel. 06-557 566 70 of via email sjaak-bakker@hotmail.com

'Back to the 
Seventies'
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maar het is vakantie en morgen 
gewoon weer vroeg op. Want we 
willen niets missen.

Dag 6 Naar Portoroz  250 km
We rijden naar het tweede hotel 
in deze tour: Hotel Vile Park. 
Het plaatsje Portoros ligt in 
het zuiden aan de kust. Als we 
vertrekken regent het een beetje. 
Maar we moeten wel meteen 
de Vrscpas over. Deze heeft 50 
haarspeldbochten, waarvan 
de heft geen asfalt heeft maar 
kinderkopjes. Die zijn spiegelglad 
als het regent. Het gaat allemaal 
goed. We rijden boven door de 
wolken en zien weinig van het 
uitzicht. Als we de pas over zijn is 
het droog. Ik ben overigens wel 
de rest kwijtgeraakt. Ik wacht be-
neden maar na een half uur nog 
geen Fabian. Ik bel Pieter maar 
krijg geen gehoor. Ik stap op en 
rij verder. Tien minuten later zie ik 
een andere groep op een terras 
zitten. Zij hebben ook niks ge-
hoord of gezien. Op dat moment 
Pieter en Fabian. Zij zien mij niet 
en ik moet volle bak rijden, Tiger 
attack, want Pieter rijd ook met 
een behoorlijk tempo. Tien kilo-
meter verder heb ik ze ingehaald. 
Wat een geweldige machine is de 
Triumph.  Ze zien mij eindelijk en 
stoppen bij een restaurant voor 
een kop koffie. Zij stonden een 
bocht eerder te wachten op Luuk, 
maar die was later vertrokken en 
reed alleen. Naar mate we verder 
naar het zuiden rijden zien we 
het landschap veranderen in een 
Mediterraan landschap. We ko-
men door een wat dor landschap 
maar wel met een mooie naam: 
het Karstgebergte. Rond vier uur 
arriveren we in Portoroz Vile Park. 
Het meisje aan de balie in het 
resort legt uit hoe we bij onze 
kamer komen. We moeten met 
de motor door het parkje. Als we 
de koffers er afhalen komt er een 
erg boze man van de beveiliging 
op ons af. Het was in veertig jaar 
nog nooit gebeurd dat er iemand 
door het park was gereden. Eén 
keer moet de eerste keer zijn 
toch. Weten wij veel? De motoren 
naar de stalling gebracht en de 

zwembroek aan en een duik in de 
zee. Heerlijk bij 30 graden.

Dag 7 Naar Skocjame en Lipica 
195 km
De omgeving rond Portoros is 
heuvelachtig maar wel de moeite 
waard. Het zijn veel smalle bin-
nenwegen met kort stuurwerk. 
Deze oude en gladde wegen, 
vooral als het regent is het op-
passen. Gelukkig schijnt de zon. 
Wij rijden langs de zoutpannen 
bij Secovje en de grotten van 
Postojnska Jama en Skocjan. Het 
moet heel mooi zijn, maar het 
kost al gauw twee uur om dit te 
bezichtigen. Dit doen wij niet 
omdat we op tijd terug willen 
zijn voor een duik in de zee en 
een biertje. Wel stoppen we in 
Lipica. Deze stad is beroemd 
als de geboorteplaats van de Lipi-
zaner paarden. Hier eten we een 
pizza en we willen een bezoek 
brengen aan de stallen. Dit kost 
echter vijftien euro. Dat doen we 
dus maar niet. We rijden nog een 
stukje door Italië en langs de kust 
naar Portoros. 

Dag 8 Istrië - Kroatië 
We gaan de grens over naar Kroa-
tië. Portoroz ligt valk aan de grens 
en in een kwartier zijn we bij de 
grens van Kroatië. Dit is geen 
EU-land en dus zijn er grens-
posten. Bij de paspoortcontrole 
komt Luuk erachter dat hij zijn 
paspoort is vergeten. Fabian en 
ik rijden verder. In Slovenië zijn 
de wegen af en toe wat glad door 
versleten asfalt, maar in Kroatië 
zijn ze nog gladder. Bij volgas 
uitaccelereren uit de bebouwde 
kom spint het achterwiel door. 
Natuurlijk probeer ik dit ook uit in 
de bochten. Dat is best gaaf. We 
stoppen in Groznjan, waar noch 
meer Vrij-Uitmotorrijders zitten. 
Groznjan is een klein en oud 
dorp met veel galerieën en een 
klooster met kreunende monni-
ken. We rijden eerst nog een stuk 
door het binnenland en dan aan 
de oostkant over de Jadranska 
Magistrale. Dit is een prachtige 
kustweg. Zowel hoog als dichtbij 
de zee. Als we rond twee uur 

Motorvakantie MotorvakantieDoor: Karst van Oosten

op het hoogste punt aankomen 
gaan we wat eten. Een kwartier 
later drijft een stevige onweers-
bui over. Het heeft al weken niet 
geregend. In Nederland zijn de 
wegen dan ook glad, maar hier 
waren ze al glad en nu worden ze 
nog gladder. Heel voorzichtig rij-
den we naar beneden. Twintig ki-
lometer verder is het weer droog. 
Als we bij het tolpoortje wachten 
voor de Ucka tunnel staan naast 
mij twee Yamaha R1’s. Ze groeten 
met een lach, geen kenteken en 
volgas met open uitlaat door de 
tunnel; wat een geluid. Aan het 
eind van de tunnel staan agenten 
de papieren te controleren. Ze 
zetten alle buitenlandse moto-
ren aan de kant maar geen R1`s. 
Waarschijnlijk heel normaal hier?  
We komen Slovenië weer binnen 
bij dezelfde grensovergang.

Dag 9 Rustdag     
Vandaag is de laatste dag van 
deze toer. De route gaat terug 
naar St. Johann. Ik besluit samen 
met Fabian en Luuk om een rust-
dag te nemen. Zij gaan morgen 
naar Venetië en ik rij morgen de 
route alleen terug. Maar eerst 
een dagje geen motorrijden, 
maar relaxen aan het strand. 
Wel moeten we verhuizen naar 
een andere kamer. Deze zijn met 
airco en iets duurder. Deze kon 
je ook boeken als luxe kamer bij 
de toer. Een aanrader als het elke 
dag 30 graden is. Als we lang 
een restaurant lopen zien we op 
de menukaart Karstham. Help 
wegwezen hier. ’s Avonds er nooit 
meer aangedacht: ik had het best 
willen proberen.

Dag 10 terug naar St. Johann  
380 km
Na afscheid genomen te hebben 
vertrek ik rond negen uur. Het 
weer is prima en ik rij via Italië 
terug naar Oostenrijk. Het is zon-
dag. Na twee uurtjes sturen wil 
ik even wat drinken maar geen 
pompstation open. Terrasjes 
zie ik ook niet. Pas na een half 
uurtje zoeken vind ik eindelijk 
een onbemand pompstation met 
gelukkig een frisdrank automaat. 

Via de Felbertauernpas kom ik 
Oostenrijk binnen. De zon is 
verdwenen en het is behoorlijk 
bewolkt. Jammer, want er was 
een optie om de Großglockner 
te rijden. Ik doe dit niet, want je 
ziet niets als je door de wolken 
rijdt. Ik neem de tunnel, eerder 
dan gepland kom ik in St. Johann 
aan en begin alvast aan de extra 
route naar Würzburg. Net voor 
de grens van Duitsland stop ik en 
overnacht in een Tiroler pension. 
De eigenaar, in lederhose, brouwt 
zelf prima smakend bier.

Dag 11 650 km
Ik ben van plan vandaag de route 
te rijden naar Würzburg. Maar het 
regent en het gaat alleen maar 
harder regenen. Natte voeten 
dus. Ik zie de A8 richting Mün-
chen en pak de Autobahn. Af en 
toe regent het zo hard dat zelfs 
de auto`s niet harder rijden dan 
80, pfff. Pas tegen drie uur wordt 
het droog. Ik zit inmiddels op de 
A7 bij Würzburg en rij daarna nog 
een stukje parallel aan diezelfde 
A7. Dit is een leuke stuurweg. Ik 
ga de A7 weer op, neem de eer-
ste afslag en stop bij een hotel. 
Ze hebben een kamer vrij en een 
garage voor de motor. Ik ben in 
Duitsland dus schnitzel mit pom-
mes und mayo is het menu.  

Dag 12 naar huis 600 km
‘s Morgens schijnt de zon weer. Ik 
zet gauw een route uit door het 
Sauerland en vertrek voor het 
laatste mooie stuk stuurwerk in 
deze vakantie. Bij Rheine pak ik 
de Autobahn weer. Tegen vijf uur 
ben ik thuis. 

Conclusie
Slovenië is een prima land om 
op de motor de vakantie door 
te brengen. In het Noorden in 
de bergen  geweldig stuurwerk. 
In het Zuiden mooie kustwegen 
en altijd zonnig en warm weer. 
Ik heb weer genoten van mijn 
vakantie. Wat ik volgend jaar ga 
doen weet ik nog niet. Misschien 
naar de Pyreneeën. Als er iemand 
mee wil laat het me maar weten.
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Achterop bij...

Sinds wanneer?
Mijn eerste motorervaring was 
toen ik veertien jaar oud was. 
Mijn zwager had voor het eerst 
een zijspan en dat vonden we 
wel interessant, dus mochten 
mijn zussen en ik beurtelings een 
rondje met hem mee. Later heb ik 
nog vaker in het zijspan gezeten, 
maar nooit achterop. Dat ge-
beurde pas toen Ger de Yamaha 
Turbo kocht. Hiervoor had ik 
eigenlijk niet zoveel met moto-
ren. Nadat ik een keer achterop 
was meegeweest veranderde dat 
. Ik vond het eigenlijk best leuk 
en genoot ervan om lekker met 
de wind om je hoofd over allerlei 
mooie binnenweggetjes te rijden.

Wil je zelf rijden?
Nee, ik vind het prima zo. Door-
dat ik zelf niet hoef te rijden kan 
ik van de omgeving genieten. 
Hoewel ik ook wel ‘meerijd’. Dat 
gebeurt onbewust en heeft niets 
met gebrek aan vertrouwen te 
maken, want Ger rijdt best wel 
defensief vind ik.

Val je wel eens in slaap?
Nee, ik val nooit in slaap achterop 
de motor. Ik kan wel soms heel 
gedachteloos achterop zitten en 
dat voelt heel relaxed.

Ben je wel eens bang achterop?
Nee, ik ben niet bang maar soms 
schrik ik wel eens. Bijvoorbeeld 
toen we de zaterdagtocht in 
Sauerland reden en het achter-
wiel van de Yamaha tijdens het 
nemen van een bocht, in een kuil 
terecht kwam en een stapje opzij 
deed.

Wat wil je tot slot verder nog 
kwijt?
Dat ik tijdens het Sauerland 

weekend wel heb ontdekt dat de 
MTC De Hondsrug een gezellige 
club is en dat ik me als nieuw 
lid al heel snel op mijn gemak 
voelde. Door mijn werk ben ik 
helaas niet in de gelegenheid 
geweest om dit seizoen mee te 
gaan met de toertochten. Ik hoop 
in het nieuwe motorseizoen wat 
vaker mee te kunnen want ik heb 
begrepen dat de tochten altijd 
gezellig zijn.

Achterop bij...

Coba van den Berg

Ik ben Coba van den Berg, geboren in 
Klazienaveen en al 31 jaar getrouwd met Ger.
We hebben twee kinderen, Peter van 24 en 
Jannike van 21 jaar.

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!

Door: Jannie Joling
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Sponsor

Oliebollen bakken voor Henk Olijve 

Nederland is momenteel in de ban 
van ouderwetse scheldwoorden. Kneus, 
pannenkoek, snotaap en ook oliebol worden 
verzameld op een internetpagina als 
tegenwicht voor alle scheldwoorden waarbij 
de vreselijkste ziekten worden toegewenst. 
Maar dat is allemaal van een andere orde. 
Laten we het eens hebben over de oliebol als 
eten. De oliebol is verweven met oud en nieuw 
als Jan Klaassen en Katrijn in de poppenkast. 
Oliebollen horen gewoon bij het oudjaarsfeest.

SponsorDoor: Henk Kroezen

De lekkerste oliebollen in Emmen 
koop je bij Henk’s Oliebollen. 
Drie maanden lang staat hij op 
de zondagen bij de ingang van 
het centrumgebouw Parc Sandur. 
In december ook op zaterdagen. 
Ooit had hij zich op verzoek van 
zijn klanten ingeschreven voor de 
oliebollentest van het Algemeen 
Dagblad. Maar de testers komen 
alleen maar op doordeweekse 
dagen en ja dan is de kraam van 

Henk Olijve niet geopend. Maar 
wie ooit een oliebol van Olijve 
heeft gegeten, wil nooit meer 
een andere. Ze zijn mooi rond, 
prachtig bruin, niet vet, vol van 
smaak, gewoon erg lekker.

Geheim recept
Elk recept heeft zijn geheim. Ook 
de receptuur van ingrediënten 
in Henk’s Oliebollen kent zijn bij-
zonderheden. Welke? Henk Olijve 
wil er niet over praten. “Niet voor 
niets is dat een geheim. Ik heb er 
lang over gedaan om dit resultaat 
te bereiken.” 

Olijve was jarenlang een bekende 
Emmenaar. Hij nam in 1987 de 
snackbar over van Jan Patat, bij 
het NS Station, net over het spoor 
aan de Boslaan. Menig Emmenaar 
heeft de patat frites van Henk 
Olijve gegeten. Dat deed hij tien 
jaar. Twee keer werd de snackbar 

verbouwd. Van tien m2 werd het 
uiteindelijk 38 m2. “Toen ik er in 
1997 mee stopte bleek dat ach-
teraf precies het goede moment 
geweest te zijn. Er kwam zoveel 
concurrentie dat ik er mijn brood 
niet meer had kunnen verdienen. 
Twee jaar nadat ik de snackbar 
had geopend ben ik ook begon-
nen met het bakken van oliebol-
len. Het was een periode van 
keihard werken met veel leuke 
momenten, maar ook vervelende 
zaken. Zes dagen in de week. Ik 
was nooit vrij. Ik heb inbraken en 
vernielingen meegemaakt. Dat 
was minder leuk.”

Conciërge
Eind 1997 hield Olijve het 
bestaan als patatbakker voor ge-
zien. Hij kwam bij Emco in dienst 
bij de afdeling beheer en onder-
houd. Die baan kreeg hij omdat 
hij ook zijn beveiligingsdiploma’s 

had gehaald. “Ik deed ’s morgens 
alle deuren open en ’s avonds 
sloot ik alles af. Daarnaast deed ik 
een beetje aan onderhoud. Dat 
was een leuk baantje. Via Emco 
werd ik tussentijds uitgeleend 
aan het Hondsrug College in Em-
men. Na een aantal jaren kreeg 
ik bij de scholengemeenschap 
een vaste baan als conciërge. Dat 
bevalt erg goed moet ik zeggen.”
Twee jaar nadat hij was gestopt 
met de snackbar pakte hij het 
oliebollen bakken weer op. Met 
zijn kraam stond hij eerst op 
verschillende plekken in het 
centrum. “Ik kan me de eerste 
dag nog altijd herinneren. Het 
was begin oktober en dik boven 
de twintig graden. Het was veel 
te warm om oliebollen te bakken, 
laat staan om te eten.”

In Parc Sandur heeft Henk Olijve 
zijn plekje gevonden. Hij staat 
er nu al weer voor het achtste 

jaar. “Het is een uit de hand 
gelopen hobby zeg ik altijd. Na 
de maanden oktober, november 
en december gaat de oliebol-
lenkraam in de stalling. Alleen op 
bijzondere dagen zoals op Konin-
ginnedag kan ik het niet laten en 
sta ik in het centrum van Emmen. 
Als het niet te warm is dan wil het 
heel goed. Ook af en toe sta ik bij 
school tijdens de open dagen.”

Motorrijden
Van motorrijden kwam dit jaar 
weinig. Olijve had veel last van 
zijn schouder en ook gingen 
privézaken voor de club. “Alles bij 
elkaar opgeteld was dat reden 
mijn lidmaatschap op te zeggen. 
Niets ten nadele van de club 
overigens. Zeker niet. Zo heb ik 
ook na een aantal jaren het lid 
maatschap van de  schuttersver-
eniging beëindigd. Misschien 
komt er nu wel weer iets anders 
op mijn pad.”

een uit de hand 
gelopen hobby

Henk Olijve en vaste maat Willem (links) in de oliebollenkraam
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Motorrijden is de absolute vrij-
heid. Ik poneer deze stelling nog 
maar eens een keer. Niet-mo-
torrijders zullen het hier abso-
luut niet mee eens zijn en zien 
voertuigen op twee wielen alleen 
maar als overlast. De wegen zijn 
al zo vol en dan heb je ook nog 
te maken met motorrijders die 
tussen de files door crossen, altijd 
te hard rijden en zeker geen re-
kening houden met iemand met 
een rond stuur in zijn hand.

Waarom motorrijden vrijheid 
betekent? Ga maar na: als motor-
rijder ben je altijd buiten, alle 
weerelementen voel je, je ruikt al-
les en je bepaalt zelf wat je doet. 
Ikzelf neem vaak afslagen op 
wegen die ik met de auto nooit 
zou inslaan. Met de auto rij je van 
A naar B en bijna nooit via C. Met 
de motor rij je ook van A naar B, 
maar heel vaak via C, D, E en mis-
schien wel het complete alfabet. 
Met de motor ga je weekendjes 
op pad. Alleen, met je partner 
achterop of met een hele groep. 
Doe je dat ook als automobilist? 

Ik niet. Dat mag ook niet meer 
sinds de ANWB de oriënteringsrit 
in de ban heeft gedaan. Oriënte-
ringsrit? Jongere lezers zullen dit 
fenomeen misschien helemaal 
niet meer kennen. Vroeger, zo 
sprak hij, deed je op zondag-
middag - als je niets anders te 
doen had - mee aan een gezel-
ligheidsrit. Je kreeg een aantal 
vragen en opdrachten mee die 
je onderweg moest uitvoeren. 
Aan het eind van de rit leverde je 
het ingevulde formulier weer in 
bij de organisatie. Er waren zelfs 
complete competities. Dat kan 
allemaal niet meer. Autorijden 
is een serieuze aangelegenheid 
geworden. Plezier in autorijden is 
uit den boze.  

Gelukkig heeft de gemiddelde 
motorrijder nog wel plezier in zijn 
hobby. Op zaterdagmiddag het 
motorpak aan, helm op, hand-
schoenen aan en starten maar. 
Op weg naar vaak onbekende 
oorden. Dat is absolute vrijheid. 
Dan heb ik het nog niet eens over 
het rijden op een circuit en de 

uitdaging aangaan met de haar-
speldbochten in de bergen.
Maar hoe lang duurt dat plezier 
nog. Motorrijden wordt door de 
overheid steeds minder serieus 
genomen en aan banden gelegd. 
Want hoe verklaar je het dat je 
al op je zestiende onder bege-
leiding achter het stuur van een 
auto mag zitten en op je zeven-
tiende al af mag rijden. Je mag 
dan zomaar in een Porsche of 
ander racemonster gaan sturen. 
En dat terwijl je op je 21ste pas 
op een echte motor mag rijden. 
Tot zolang moet je je behelpen 
met een 25 kw motor. Doordat 
je eerder in een auto mag rijden 
blijkt het bromfietsrijbewijs, toch 
de opstap naar een motor, niet 
meer in trek te zijn. Dat houdt in 
dat de motordealers ineens wor-
den geconfronteerd met dalende 
verkopen in zowel nieuwe mo-
toren als occasions. Hoe dat gaat 
aflopen weet ik niet. Wel weet ik 
dat ik mijn hobby niet laat afpak-
ken. Ik hou van mijn vrijheid.

De ultieme vrijheid

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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Wie verre reizen maakt kan dus 
veel verhalen. Over hun avontu-
ren vertelde het tweetal op 13 
november tijdens de contact-
middag in buurthuis Het Dorp 
in Emmer-Compascuum. Bijna 
dertig leden inclusief aanhang 
genoten met volle teugen van 
de reiservaringen. Maar dat niet 
alleen, Sjaak en Anneke Bakker 
zorgden voor de hapjes en Henk 
Olijve sponsorde overheerlijke 
oliebollen uit zijn oliebollen-
kraam Henk’s Oliebollen. Elke 
zondag staat het MTC-lid bij de 
ingang van het centrumgebouw 
van Parc Sandur.

Sterk en stevige BMW’s
In dit verhaal proberen we een 
impressie te geven van wat Tim 
en Karel hebben beleefd. 
Op een BMW R80 en een BMW 
R80RT werd de reis gemaakt. 
Niet de meest moderne motoren, 
maar dat was ook juist de bedoe-
ling. Sterk en stevig moesten ze 
zijn en eenvoudig om aan te sleu-
telen. Peter de Kroon had zo’n reis 
graag op zijn ‘Pan’  gemaakt, maar 
Ten Klooster raadde hem dat af. 
De niet-doorgaande wegen zijn 
in dit deel van de wereld vaak zo 
slecht dat alles lostrilt, losscheurt 
en uiteindelijk breekt. 

Het tweetal reed gemiddeld zo’n 
300 kilometer per dag. De ene 
dag was dat meer, de andere dag 
haalden ze nog geen honderd 
kilometer. Zeker niet op het 500 
kilometer lange zandgedeelte. 
De plaatselijke pers was aan-
wezig toen het tweetal werd 
uitgezwaaid in Emmeloord. 
Via Duitsland ging het over het 
Tatragebergte naar de Oekraïne. 
Bij de eerste overnachting werd 

meteen het nationale drankje, 
wodka, aanboden. Tim ten Kloos-
ter kreeg het drankje bijna niet 
door zijn keel. “Aan het eind van 
de reis dronk ik er al acht. Ik heb 
menig Rus onder tafel gedron-
ken, hoewel ik moet bekennen 
dat ik er ook wel een paar onder 
de tafel heb weggegooid.”

Baboeska
Wat vooral opviel was de grote 
armoede en de corruptie in de 
landen waar ze doorheen trok-
ken. “We hadden van te voren 
afgesproken dat we bij particulie-
ren zouden proberen te over-
nachten. Dat is in alle gevallen 
gelukt, maar je wilt niet weten 
waar we allemaal terecht kwa-
men. We hebben bij een Baboes-
ka, een oude oma, geslapen waar 
we als ontbijt rijst met eieren 
kregen dat smaakte als compost/ 
In Novadsija hebben we in een 
ziekenhuisbed geslapen. Dat 
mocht als we beloofden van de 
vrouwen af te blijven en ook 
sliepen we in dezelfde kamer als 
een oude vrouw en bij een zieke 

Agenten rijden 16.000 kilometer naar Siberiëëëëe

Voor de een is een driedaagse trip naar het 
Sauerland al een hele onderneming. Voor 
de ander is een zeven weken en drie dagen 
durende reis naar Siberië nog niet lang 
genoeg. Tim ten Klooster en Karel Stokking uit 
Emmeloord, twee bevriende politieagenten 
ondernamen in mei en juni 2007 een meer dan 
16.000 kilometer motorreis naar het meest 
onherbergzame deel van Rusland. Ze kwamen 
door Duitsland, Polen, Oekraïne, Kazachstan, 
Siberië en Rusland.

Contactmiddag

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

Armoede, corruptie en veel 
huwbare vrouwen in Oost-Europa
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Contactmiddag Contactmiddag

man op de kamer”, vertelt Tim 
ten Klooster. Het woord vrouwen 
valt. Karel Stokking, die trouwens 
op elke foto vrouwen aan zijn zij 
had, kreeg maar liefst vier seri-
euze aanzoeken van evenzoveel 
mooie vrouwen om te trouwen. 
Hij heeft er wijselijk geen gebruik 
van gemaakt.

Corrupt
Vooral Oekraïne is een corrupt 
land. Dat is de beide avontu-
riers wel duidelijk geworden. Ze 
werden een paar keer om niets 
aangehouden om een boete 
betalen. “We hielden steeds voet 
bij stuk dat we niets hadden 
gedaan. Uiteindelijk hebben we 
ook niet een keer iets betaald”, 
lacht Karel Stokking breeduit. 
Dat wordt nog wat als straks dui-
zenden Oranjesupporters naar 
Charkov in het uiterste oostelijke 
deel van Oekraïne. 

Tim en Karel hadden afgespro-
ken dat hun motoren ’s nachts 

ten allen tijde onder dak  zouden 
worden gestald. Mede daardoor 
hebben ze niet te maken gekre-
gen met diefstal. Alleen een spin 
om bagage mee vast te zetten 
werd weggenomen.

Tanken en pinnen is in de meeste 
plaatsen mogelijk. Er is overal 
elektriciteit, dat is nog door Lenin 
aangelegd. “Alleen water is een 
probleem”, merkte Ten Klooster. 
“We moesten ons regelmatig 
wassen uit een kan water.” Wel 
zijn er grote verschillen tussen 
arm en rijk. “In de grote steden 
zoals Dneprpropetrovsk zijn hele 
dure winkelstraten, maar wij 
zochten steeds de volksbuurten 
op. Het is wel zaak goed je ogen 
open te houden.”

De vrije geesten
De twee agenten kwamen ook 
regelmatig in cafés. In een dorp 
wilde iemand ruzie maken, in 
een ander gehucht werden ze 
een café uitgegooid waarbij ze 

nog een trap na kregen ook. Dat 
gebeurde zonder enige aanlei-
ding. “In Samara (de stad van 
Lada, hk.) een miljoenenstad aan 
de rivier de Wolga, kwamen we 
in contact met ‘De vrije geesten’, 
een motorclub met leden met 
heel veel tattoos. Dat was heel 
bijzonder. We werden helemaal 
geaccepteerd.”

Het dorpje Muratjoebovka ‘wat 
wereldliefde betekent’ waar ze 
wilden slapen, bestond helaas 
niet meer. Via Orenboerk en Bas-
kierieje kwamen ze uiteindelijk 
in Magniegorsk in Azië terecht. 
Door republiek Kazachstan, 
bekend van Borat en de plaats 
Astana, bekend van de nieuwe 
schaatshal, kwamen ze terecht 
op een eindeloze zandweg van 
500 kilometer lang. Na enkele 
loodzware dagen werd Botakara 
in Azië bereikt. Vandaar ging 
het over de verlaten A345, langs 
Karkaralie en Kajnar over de Ertis-
brug naar het eindpunt Barnaoel 

in Siberië. Het eindpunt van de 
heenreis en 7930 kilometer van 
Emmeloord.

Voetbal en bruiloft
In die plaats werden ze uitgeno-
digd voor een bruiloft. Die wordt 
er overigens net zo gevierd als in 
Nederland. Het bruidspaar was 
van tevoren trouwens al in ken-
nelijke staat. De slechte wegen 
eisten ook haar tol. “Er trilde 
steeds meer kapot”, vertelt Tim 
ten Klooster. In Omsk, bekend 
van het lied van drs. P., werden 
de twee uitgenodigd om te 
voetballen tegen de jeugd. Ze 
wonnen ook nog. 

Op weg ging het naar de Oeral, 
het einde van Siberië en de 
stad Jekaterinaburg waarna het 
verder ging naar Perm, alweer in 
Europa, een miljoenstad.
“In de republiek Oerskaja kwa-
men we langs een grote vuil-
nisbelt waar tientallen mensen 
rondsnufffelden om iets eetbaars 

te vinden. We hebben er een 
beetje stiekem een foto gemaakt. 
Een treurig gezicht. We hebben 
er zelfs nog een eetbare banaan 
gevonden.”

In Arjek moesten de twee ‘s 
morgens op tijd zijn omdat het 
veer over de Wjatka slechts twee 
keer per dag naar de overkant 
ging naar de republiek Tatarstan. 
In Kazan kwamen ze langs een 
kerkhofje waar ze het verwaar-
loosde grafje van de 13-jarige 
Yana ontdekten. “Stokking: “Het 
lag er zo vreselijk bij dat we be-
sloten het schoon te maken. Dat 
gaf ons een goed gevoel.”

Vervolgens ging de tocht door 
tal van republieken met fraaie 
namen als Toewaskaja, Mardowa-
ja en naar grote steden als Penza. 
Daar in de buurt kreeg Ten Kloos-
ter voor het eerst serieus pech 
met zijn motor. “Hij pruttelde 
nog zo’n honderd kilometer door 
zodat we toch nog een garage 

konden bereiken. We wisten 
eigenlijk niet wat er aan de hand 
was. De accu, de dynamo, de 
spanningsregelaar? Uiteindelijk 
bleek het toch de accu te zijn. 
We konden mee naar de datsja 
van de garagehouder. Op een 
automarkt vond hij uiteindelijk 
een accu.”

Auschwitz
Verder ging de reis naar opnieuw 
Charkov, een Nederlandse stad 
komende zomer, via Kiev naar 
Mostjevska, de laatste halte-
plaats in Oekraïne. Vervolgens 
ging het naar Polen over de 
Karpaten om vervolgens Ausch-
witz te bezoeken. De twee waren 
danig onder de indruk van dit 
vernietigingskamp uit de Tweede 
Wereldoorlog. Vanuit Gotlitz 
werd de laatste 853 kilometer in 
een ruk doorgereden naar Em-
meloord waar uiteindelijk 16.553 
kilometer op de tellers stond. Een 
gewaagd, maar fraai avontuur 
kwam daarmee ten einde.

Door: Henk Kroezen
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MTC De Hondsrug houdt in 
samenwerking met Dibo Oplei-
dingscentrum voor haar leden 
een speciale dag om de rijvaar-
digheid  te verbeteren. In overleg 
met Dibo gebeurt dat op zater-
dag 14 of zondag 15 april 2012 
op de antislipbaan achter de 
Renault-garage naast de gasont-
zwavelingsfabiek van de NAM. 

Op zondag 15 april is het al-
leen mogelijk als zich minimaal 
zestien leden aanmelden. Als er 
meer dan 24 aanmeldingen zijn 
worden de groepen gesplitst 
om ook de rijvaardigheid op de 
openbare weg te verbeteren.

Ervaringsniveau
De groepen worden in drie groe-
pen van acht personen ingedeeld 
op ervaringsniveau. Er kunnen 
bijvoorbeeld ook twee begin-
nersgroepen worden gevormd.  
De instructeurs selecteren op drie 
niveaus. Beginner, gevorderd en 
mensen die denken dat ze heel 
goed kunnen motorrijden. Na 
een uur weet iedereen in welke 
groep hij of zij zich het beste 
thuisvoelt. Je moet wel je eigen 
motor meenemen.  Voor het be-
gin van de training wordt door de 
instructeurs ook gekeken naar de 
staat van de banden en hoe de 
motor is onderhouden. Wie met 
versleten banden of een roestige 

ketting aan komt rijden kan er 
op rekenen dat hij niet wordt 
toegelaten.

Beginners
Gevaren herkennen en voorko-
men dat is wat er wordt geleerd 
in deze cursus. Met deze cursus 
wordt de voertuigbeheersing 
verhoogd onder alle omstandig-
heden.
De basis rijvaardigheidscursus 
verhoogt de rijvaardigheid met 
de motor. De volledige cursus 
vindt plaats op ons eigen oefen-
terrein in Emmen. De beginners-
cursus bestaat uit de volgende 
onderdelen: Theorie, Behen-
digheid, Noodstop, Remmen 
en uitwijken op glad wegdek, 
Botsvermijdingstechniek, Boch-
tentechniek. 

Gevorderden
De cursus voor gevorderden be-
staat uit:  Het vroegtijdig herken-
nen van krachten en gevaren die 
er voor kunnen zorgen dat een 
ongeval gaat 
plaats vinden 
is wat er 
wordt geleerd. 
Deze cursus is 
bedoeld voor 
iedereen die 
zijn of haar 
rijvaardigheid 
wil verhogen 
maar al een 
rijvaardig-
heidscursus 
gevolgd 
heeft. Met 
de vervolg-
cursus wordt 
nog dieper 

in gegaan op de gevaren die je 
op de weg tegen kan komen. In 
deze cursus komen de volgende 
onderdelen aan bod: Theorie, Be-
hendigheid, Noodstop, Uitwijken, 
Remmen in de bocht en Bochten-
techniek

Kosten
De kosten voor deze rijvaardig-
heidstraining zijn 75 euro per 
persoon. Dat is inclusief een 
lunch. Een rijvaardigheidstraining 
bij de KNMV kost gemiddeld 180 
euro per dag. MTC De Honds-
rug kan deze dag zo goedkoop 
aanbieden omdat de provincie 
Drenthe subsidie geeft en Dibo 
25 procent korting verleent als 
er meer dan zestien deelnemers 
zijn. Aan het eind van de dag 
krijgen de deelnemers een certifi-
caat. Hiermee is het mogelijk kor-
ting te bedingen bij een aantal 
verzekeringsmaatschappijen.
Voor meer informatie kijk op de 
website van Dibo.

Rijvaardigheidscursus 

De KNMV organiseert elk jaar op het circuit 
in Lelystad VRO-(Voortgezette Rijopleiding) 
cursussen.  Die trainingen zijn ervoor om beter 
te leren motorrijden. Want met alleen een 
rijbewijs ben je er nog niet. Motorrijden leer je 
pas door het te doen en veel te oefenen.

Meld je nu aan!
bij Wim Brouwer: 
wimbrouwer23@home.nl.  

Bij voldoende deelname gaat de cursus door. 
De inschrijving sluit op 11 februari. 

De deelnemers krijgen een bevestiging 
waarna het inschrijfgeld van €75,- moet 
worden overgemaakt  op bankrek.nr: 
3024300 t.n.v MTC De Hondsrug o.v.v. 
Rijvaardigheidstraining. 

Vol is vol!

Rijvaardigheid

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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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

voor leden MTC De Hondsrug

Door: Henk Kroezen
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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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Het vertrekpunt van de laatste 
toertocht op zondag 8 okto-
ber dit jaar was bij medelid en 
sponsor Nozon in Emmen. We 
werden hartelijk ontvangen met 
koffie, koek en cake. Ondanks de 
slechte weersvoorspellingen was 
de opkomst goed. Er kwamen 
negentien motorrijders en één 
duopassagier en een zijspancom-
binatie. Er werd in twee groepen 
gereden. Ik werd ingedeeld in de 
eerste groep met Nico Nieuwlaat 
met zijn zijspan als voorrijder.

Tegen vertrektijd begon het 
aardig donker te worden en hier 
en daar werd de regenkleding 
tevoorschijn gehaald en aanget-

rokken. We verlieten Emmen, om 
via Oranjedorp  en Klazienaveen 
richting Schoonebeek te gaan. 
Onderweg kregen we een klein 
beetje regen over ons heen, maar 
dat ging snel over.

Na Schoonebeek ging de tocht 
verder richting Emlichheim. 
Via binnenweggetjes reden we 
naar Hardenberg, Gramsbergen 
en De Lutte om uit te komen 
in Slagharen. Hier hielden we 
een kleine rustpauze en konden 
we onze benen even strekken. 
Vervolgens werden de motoren 
weer gestart en gingen we verder 
met de tocht.
We reden via Zuidwolde, Echten, 
Ruinen en Ansen. Ondertussen 
werden we nog getrakteerd op 
een beste regenbui voor we 
vervolgens richting Dwingeloo 
reden. Onderweg kwamen we de 
tweede groep tegen, waarbij de 
vraag rees wie fout was gereden, 
of waren er twee verschillende 
routes?

In Dwingeloo werd de inwen-
dige mens verzorgd tijdens 
een lunchpauze in het Hof van 
Dwingeloo. Na de lunch werd 
de tocht voortgezet via Lhee en 
Spier richting Wijster. Daarna 
ging het naar Beilen, Westerbork, 
Hooghalen en Grolloo. Onderweg 
passeerden we nog het bekende 
café De Amer in Amen.

In Grolloo gingen we via Pa-
penvoort naar Borger, om vanaf 
hier de N34 te nemen naar de 
carpoolplek bij Exloo. Dat was 
tevens het eindpunt. Henkie van 
de snackbar was blij verrast met 
de komst van de motorrijders. 
De tocht werd besproken en ook 
werd nog even een achterband 
op de proef gesteld en de presen-
tielijst afgetekend.
Ik dank Nico en Janna voor 
het uitzetten van de mooie en 
geslaagde 175 kilometer lange 
tocht.
Ik hoop volgend jaar ook weer 
van de partij te zijn.

Om te beginnen zal ik me even voorstellen. Ik 
ben Marten Maring en woon in Emmen. Door 
jullie aanwezigheid op ‘Emmen on Wheels’ op 
25 september, ben ik in contact gekomen met 
de MTC De Hondsrug en ben ik aspirant lid 
geworden. Ik ben ook een beetje aangespoord 
door Wim Brouwer.

Laatste toertocht 

Laatste ToertochtDoor: Marten Maring

Reed de eerste of de tweede groep nou fout
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0591 - 613324
www.multicopy.nl
emmen@multicopy.nl

Hoenderkamp 16
7812 VZ  Emmen

DRUKWERK
PRintEn
fUll coloUR
sign & bElEttERing
HUisstijl

mailing
gRootfoRmaat

KoPiEën

als U denkt aan ....

denkt U toch ook aan ....

REclamE

DEsign

tExtiEl

aDVERtEREn

KWalitEit
sERVicE

•	 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



28

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

Werkplaats

Kleding
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