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Met Herman Sietsma naar Marokko

Roelof Brouwer
Hilariteit om ‘politiemotor’

Forum
Over bakstenen en fora

Café Van Boven
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Volgende Uitlaatklep
De volgende editie verschijnt  
omstreeks 20 maart.
De deadline voor het inleveren van 
toerverslagen en reisverhalen is: 
5 maart.

Zo aan het eind van het jaar is het 
tijd voor bezinning en terugkijken 
op weer een motorjaar. De motoren 
staan gestald, of zijn er misschien 
toch nog leden die winterhard zijn 

en gewoon doorrijden? Zo ja, laat het me dan weten dan 
kunnen we een keer een verhaal met je maken voor het 
clubblad. Ik dwaal nu echter al een beetje af. Ik had het 
over bezinning en over motorjaar. Niet over mooi motor-
jaar, want we hebben te maken gehad met een op het 
eerste gezicht ernstig motorongeluk waarbij drie ambulan-
ces en een traumahelikopter aan te pas kwamen. Gelukkig 
vielen de kwetsuren achteraf heel erg mee, maar als je het 
van dichtbij meemaakt merk je toch wel hoe kwetsbaar je 
bent op de motor. Graag geef ik dan ook het advies voor-
zichtig te zijn als je de weg opgaat. Rijd defensief. Andere 
weggebruikers zien een motorrijder vaak te laat waardoor 
er ernstige situaties kunnen ontstaan. Gelukkig overheerst 
het goede gevoel. We hebben weer fantastisch mooie 
toertochten gereden. Ik wil alle uitzetters heel erg bedan-
ken voor hun medewerking en hun inzet. Ik ga er vanuit 
dat we ook het komende jaar weer veel ‘rituitzetters’ bereid 
zijn een tocht te bedenken. Op de website staat het voor-
lopige Jaarprogramma 2013 al gepubliceerd. Misschien 
is het al goed om te bedenken op welke datum je een rit 
zou willen uitzetten. Als vereniging zijn we er niet alleen 
voor onszelf. Dat is het afgelopen jaar ook weer gebleken. 
We hebben een Open Toertocht georganiseerd en gere-

den voor Sigrid’s Garden met bijna zeventig deelnemers. 
We konden de vrijwilligersstichting maar liefst 550 euro 
overhandigen. Ook heeft een aantal leden meegedaan aan 
de Snertrun van Motorage. De opbrengst was bestemd 
voor KiKa. Dat betekent dat we het hart op de goede plaats 
hebben zitten. Ook op andere gebieden komen we onze 
leden tegemoet. Zo leerden we hoe om te gaan met het 
Garmin navigatiesysteem en werden we bijgespijkerd met 
een voortgezette rijopleiding op de slipbaan van Dibo. Ook 
automobilisten hebben geleerd hoe ze uit een slip kunnen 
komen. Vaste ingrediënten waren de feestmiddag, de con-
tactmiddag en het traditionele klootschieten cq barbecue. 
Ik dank iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Natuurlijk 
bedank ik ook al onze sponsors. Zij maken het mogelijk 
dat we zo’n geweldig clubblad kunnen maken. Daar hoort 
dan ook meteen een woord van dank voor de redactie bij 
en iedereen die het afgelopen jaar foto’s en toerverhalen 
heeft aangeleverd. Wat mij ook bijzonder deugd doet is de 
aanwas van het aantal leden. Op 31 december  van dit jaar 
telt MTC De Hondsrug 63 leden en 22 partnerleden. Een 
aantal om trots op te zijn. Het blijkt toch dat we als club het 
goed doen en in een behoefte voorzien.  
Met dit goede nieuws sluit ik graag af. Ik wens alle leden, 
hun partners en hun kinderen hele fijne kerstdagen en een 
geweldig mooi motorjaar in 2013.        
Trix Meijer

Van de redactie
Alweer het vierde en laatste nummer van de Uitlaatklep van 2012. Wat 
gaat een jaar toch snel. Zo ben je druk bezig om de motor uit de garage te 
trekken en hopen dat hij wil starten en plotseling ben je bezig hem weer 
winterklaar te maken. Gelukkig hebben we er wel een mooi motorjaar op-
zitten met meestal goed weer. Het is toch opmerkelijk dat de weersvoor-
spellingen vaak niet uitkomen. Vaak rijden we tussen de buien door. 
Ook in dit nummer veel lezenswaardige verhalen en mooie foto’s. Over 
foto’s gesproken: de meesten van jullie zullen het wel weten, maar van 
elk evenement worden alle foto’s op de website geplaatst. Wie zich terug 
wil zien kan dus terecht op www.mtcdehondsrug.nl. In de Uitlaatklep is 
te weinig ruimte om alle foto’s te kunnen publiceren. Wie de foto’s graag 
in groter formaat wil hebben kan terecht bij Henk Kroezen. Even een 
mailtje sturen naar henk.kroezen@ziggo.nl en je krijgt de foto digitaal 
toegestuurd.  In deze uitgave een mooi verhaal met lid en sponsor Roelof 
Brouwer over zijn ‘politiemotor’, verhalen van alle gereden toerritten, een 
interessant artikel over ‘ons’ Forum, veel kort nieuws, de contactmiddag, 
de nieuwe leden en ander nieuws. Veel leesvoer dus. Wij danken iedereen 
die aan dit nummer heeft meegewerkt.  Ook in het komende jaar zijn Rob 
Nibbelke, Jannie Joling, Hans van der Schaaf, Trix Meijer en Henk Kroezen 
weer van plan om mooie en lezenswaardige clubbladen te maken. En…
kijk eens wat vaker op de website en het Forum.
Wij wensen iedereen goede kerstdagen en een veilig nieuw motorjaar.

Veel leesplezier.

Inhoud
5Kort nieuws

Middagrit IJsseldijkrit Motor van... Wim Brouwer Achterop Contactmiddag

Open toerrit Forum SponsorColumn 7 109 12

15 16 2118 22

Van de voorzitter

MTC
Sinds 15-03-1974
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0591 - 613324
www.multicopy.nl
emmen@multicopy.nl

Hoenderkamp 16
7812 VZ  Emmen
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Kort nieuws

Ziekenboeg
Twee leden van de club hebben korte tijd in het 
ziekenhuis gelegen. Renate Schürmann en Jans Heijne 
zijn beiden geopereerd aan een hernia. De operaties zijn 
goed geslaagd en beiden werken hard aan hun herstel. 
Ook André Alberts heeft een operatie ondergaan. Het 
bestuur heeft bij de drie leden een bloemetje gebracht 
ter ondersteuning. Wij hopen André, Renate en Jans 
begin volgend jaar bij de eerste rit weer op de motor te 
kunnen begroeten. Sterkte bij het herstel.
Het bestuur

Emmen on Wheels

Zo’n vijftien leden van de club kwamen op zondag 
30 september naar het centrum van Emmen om hun 
tweewieler tijdens Emmen on Wheels te showen aan 
het publiek. Ondanks dat de plek in principe beter 
was dan een jaar eerder was er toch minder bekijks. 
De drommen mensen bleven vaak niet staan en 
wierpen meestal een vluchtige blik opzij. Een jaar 
eerder bij de Muziekkoepel was er ruimte om rondjes 
te rijden, nu stonden de motoren dicht opeen gepakt. 
Het is nog niet duidelijk of de club volgend jaar weer 
medewerking verleent aan Emmen on Wheels. Als dat 
wel gebeurt zal zeker over de plek goed nagedacht 
moeten worden.

Jubilaris
Bé Duinkerken vierde op 
1 oktober van dit jaar het 
koperen lidmaatschap 
van MTC De Hondsrug. De 
penningmeester kreeg 
een passend presentje 
aangeboden. 

Feestmiddag
Cairo Bella Italia is een sfeervol restaurant in Klazienaveen. 
Daarom gaan we erheen voor de jaarlijkse feestmiddag. 
Vanaf drie uur ’s middags zijn we daar op zondag 20 
januari welkom. Natuurlijk voor een kop koffie en 
misschien iets sterkers maar ook om de Toerkampioen 
2012 te huldigen. De toercommissie maakt die middag 
het klassement bekend.
Vanaf 17.30 uur heeft de kok van Cairo Bella Italia het 
diner voor ons klaar. Anne en Janna Veendijk hebben 
het aan de kok overgelaten wat hij ons voorzet. Een 
verrassingsmenu dus. Je kunt je tot 10 januari opgeven bij 
Anne en Janna. E-mail: anne@veendijk.eu.
Cairo Bella Italia is gevestigd aan het Van Echtenskanaal 
143-b in Klazienaveen.

Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van MTC De 
Hondsrug is op vrijdag 8 februari in café Van Boven, 
Phileas Foggstraat 10 in Emmen. De gebruikelijke 
agendapunten komen weer aan de orde. Binnenkort 
krijgen jullie de uitnodiging per e-mail toegestuurd. 
De vergadering begint om 19.30 uur.
Het bestuur.

Driedaagse Sauerland
Na twee keer drie dagen 
op stap te zijn geweest 
in Züsschen gaat ook 
de derde buitenlandse 
motortrip in 2013 weer 
naar Sauerland. Dat 
gebeurt dit keer op 
vrijdag 24, zaterdag 25 en 

zondag 26 mei 2013. We gaan naar Hotel Winterberg. 
Hotel Winterberg ligt in de bergen van hartje Sauerland, 
omringd door prachtige bossen en heeft een gratis 
verwarmd zwembad, sauna en zonnebank, beautysalon 
en massages. www.hotelwinterberg-resort.nl.
We hebben gekozen voor het 3-Daags 
Motorarrangement: Dit alles voor de prijs van 
slechts 84 euro per persoon. Deze prijs geldt alleen 
bij twee personen op een kamer. De prijs voor een 
eenpersoonskamer is 114 euro per persoon.
De eenpersoonskamers zijn volgeboekt. Aanmelden 
kan bij Henk Kroezen: email henk.kroezen@ziggo.nl. 
Hiervoor is een reservelijst.
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•	 Keuze	uit	±	150	motoren,	waarvan	25	op	locatie	
•	 In-	en	verkoop	van	alle	merken,	nieuw	en	gebruikt
•	 Onderhoud	en	reparatie	van	alle	merken
•	 Winterstalling	en	winterbeurt
•	 Verhuur	motoren
•	 Accessoires	en	onderdelen

•	 Afhandeling	schades.	Eventueel	leenmotor
•	 Inbouw	alarmsystemen
•	 Zeer	gunstige	financieringsmogelijkheden
•	 Ruime	keus	in	kleding	en	helmen
•	 Altijd	bandenacties.	Alle	merken	voor		

weg-	en	crossmotoren.

Motorsport Klazienaveen is dealer van onder meer: 
Shark, Alpine Stars, Rev’it, HJC, Dunlop, Bridgestone, Motorex Oil, Putoline Oil, Afam, Kenny en Forte.

Kom	gerust	langs.	Ook	voor	een	kopje	koffie	in	onze	gezellige	koffiehoek.

Voor al uw wensen op het gebied van weg- en crossmotoren

Industriestraat 3
7891 GV Klazienaveen
Tel: 0591 -39 34 08

fax: 0591 -39 34 18
Mob:06-25 37 60 69

www.motorsportklazienaveen.nl

Welkom nieuwe leden!

Woonplaats: Emmen
Hoe lang rijd je al motor: Ongeveer 
35 jaar.
Op welke motor rijd je: Op dit 
moment op een Honda Pan European 
1100.

Woonplaats: Beilen 
Hoe lang rijd je al motor: +/- 25 jaar.  
Op welke motor rijd je: Een BMW 
R1200GS Adventure en een R1150 
Enduro. Soms op een oldtimer, zoals 
de Sparta bromfiets uit 1961. Ik heb 
deze bromfiets omdat mijn vader ooit 
zo één heeft gehad.

Woonplaats: Noord-Sleen
Hoe lang rijd je al motor: Vanaf mijn 
achttiende jaar.
Op welke motor rijd je: Nu op een 
Suzuki Bandit.

Woonplaats: Emmen
Hoe lang rijd je al motor: Ik heb mijn rijbewijs in 1991 gehaald en 4 jaar later pas een 
motor gekocht. Dat was een Honda CB 750. Na een jaar heb ik de Honda ST1100 gekocht 
en met plezier 3 jaar op gereden. Door gezinsuitbreiding heb ik deze motor verkocht. 
Op welke motor rijd je: In 2007 heb ik de Honda Pc 800 (1990) gekocht. Volgend 
voorjaar wil ik deze inruilen voor een Suzuki V-Strom 650 of een Honda Varadero.

Hans Oude Brunink Herman SietsmaAlbert Wassen

Harry Maat

Veiligheid

Het aantal dodelijke 
slachtoffers van een 
verkeersongeval 
onder motorrijders is 
in 2011 gedaald. Dit 
blijkt uit de cijfers van 
het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) 

over 2011. In 2010 lag het aantal 
motordoden op 63. In 2011 
is dit aantal gedaald naar 52 
slachtoffers. De afgelopen jaren 
laten sowieso een dalende trend 
zien, in 2004 waren er nog 91 

slachtoffers onder motorrijders. 
52 Slachtoffers per jaar, dat is één 
per week. Als je dan bedenkt dat 
we meestal maar een half jaar 
op de motor zitten kun je stellen 
dat er twee doden per week zijn 
te betreuren. Een cijfer om van 
te schrikken. Het staat er ook 
zo kil. Gedaald van 63 naar 52. 
Alsof we daar trots op kunnen 
zijn. Het verhaal erachter is er 
een van diepe droefenis. Wie zijn 
de achterblijvers. Welk verdriet 
hebben zij. Hoe gaan ze om met 
dit verschrikkelijke verlies. Daar 
kan ik niet aan wennen. Ik denk 
daar vaak aan als ik op de motor 
zit. Niet dat ik bang ben, ik neem 
soms zelfs te veel risico’s, maar 
soms slaat me de schrik om het 
hart als ik denk dat ik een bocht 
niet haal. Ik moet er dan ook niet 
aan denken met grote snelheid 

uit een bocht te vliegen.
Maar motorrijden is zo leuk, zo 
geweldig, zo fijn om te doen, 
die power, dat machtige gevoel 
om al die pk’s onder je te voelen 
werken, die vrijheid, oneindige 
vertes, ruiken wat de natuur je 
biedt, warmte en kou trotseren, 
een zijn met je motor. Vaak zit 
ik met een grote glimlach om 
de mond op de motor, vaak 
zing ik er ook nog bij. Ik moet 
er niet aan denken dat me deze 
hobby wordt ontnomen. En 
zeker niet door een ongeluk. 
Daarom overheerst toch ook 
altijd het gevoel om veilig thuis 
te komen. Gezien de cijfers van 
het CBS komen er elk jaar teveel 
motorrijders niet meer thuis. 
Denk daar eens aan als je straks 
in het voorjaar weer op de motor 
stapt. Veiligheid gaat boven alles.

ColumnDoor: Henk Kroezen
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Open Toerrit

Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax (0591) 641646

Strak & Stralend

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

De route op de Garmin van verscheidene 
deelnemers aan de Open Toerrit voor Sigrid’s 
Garden in Emmen op zaterdag 15 september 
bleek niet altijd even goed te kloppen. 
Desondanks waren er geen wanklanken 
te horen. De route, een groot deel van de 
Dinkellandroute, viel bij iedereen in de smaak. 
De stops waren goed gekozen en Motorhuis 
Bakker, waar de start was, had voor alle 
deelnemers koffie en cake klaargezet.

Maar liefst 61 motoren en zeven 
duopassagiers meldden zich op 
zaterdag 15 september bij Motor-
huis Bakker in Nieuw-Weerdinge. 
De gehele opbrengst 550 euro 
komt ten goede aan inloophuis 
Sigrid’s Garden in Emmen. Voor-
zitter Trix Meijer overhandigde 
op zondag 30 september tijdens 
Emmen on Wheels de cheque aan 
Jaap Boer, de initiatiefnemer van 
Sigrid’s Garden. Hij toonde zich 
erg blij met het bedrag. “Wij zijn 

geheel afhankelijk van giften”, 
vertelde Boer. “We kunnen elke 
bijdrage dan ook heel goed ge-
bruiken. Ik dank de organisatoren 
van de toerrit en alle motorrijders 
voor hun deelname.”

Kanker
Inloophuis Sigrid’s Garden, ge-
vestigd aan de Weerdingerstraat 
252c in Emmen, is een ontmoe-
tingscentrum voor mensen 
met kanker en hun naasten en/
of nabestaanden. Sigrid Boer, 
dochter van Jaap Boer, verloor op 
20 juni 2008 op 27-jarige leeftijd 
de strijd tegen kanker. “Zij was 
een warme persoonlijkheid met 
grote vriendenkring bij wie alles 
en iedereen ertoe deed. Niets en 
niemand was onbelangrijk.” 

Sigrid’s Garden wil helpen de 
kwaliteit van leven zo goed 
mogelijk te handhaven door het 

bieden van een plek waar ieder-
een, die geconfronteerd wordt 
of werd met kanker, terecht kan 
voor een praatje, een luisterend 
oor, steun, ontspanningsmoge-
lijkheden, creatieve activiteiten 
en themabijeenkomsten.

Ook volgend jaar is er weer een 
Open Toerrit. Deze staat geagen-
deerd op zaterdag 14 septem-
ber. Het goede doel is nog niet 
gekozen.

Open Toerrit levert 550 euro 

op voor Sigrid’s Garden
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ForumDoor: Hans van der Schaaf

Ik heb twee bakstenen op mijn naam 
geregistreerd staan. Ja, echt! ‘Baksteen’ 
is de koosnaam voor de Volvo 740/940, 
vanwege het ‘elegante’ design: de laatste 
grote achterwiel aangedreven Volvo, met een 
volledig uitontwikkeld motorblok dat ooit 
begin jaren ’60 ontworpen is. De teller van de 
onze staat op 543.000 km: “Met ervaring.”

‘Flying Bric’ is de koosnaam voor 
de BMW K serie, vanwege het ‘ele-
gante’ design: de eerste BMW met 
een vloeistof gekoeld 4-cilinder 
motorblok en computergestuur-
de inspuiting. De teller van mijn 
Kaatje staat op 88 500 km: “Net 
ingelopen.”

Beiden kenmerken zich door de 
eerste stappen naar modern mo-
tormanagement, maar toch nog 
goed zelf aan te sleutelen. Want 
dat maakt het auto- en motor-
rijden voor mij compleet: zoveel 
mogelijk onderhoud zelf kunnen 
doen. Ben ik dan technisch zo 
goed onderlegd? Nou nee, maar 
met een goed werkplaatsboek 
komt een goede lezer, die niet 
bang is voor techniek, ver, heel 
ver. Maar niet overal. 

Sleuteldagen
De verdere ondersteuning haal 
ik op Fora. Voor de 940 bij de 
Volvo700 vereniging en voor 
Kaatje is dat BMWK. Fora, waar 
veel liefhebbers letterlijk hun 
lief en leed voor bakstenen met 
elkaar delen en, ook belangrijk, 
hun kennis over onderhoud en 
reparatie. Er wordt informatie 
uitgewisseld over: welke banden, 
accessoires, bijzondere belevenis-
sen, weer een jaar APK en heel 
veel technische ondersteuning 
als je er een keer zelf niet uitkomt. 
Beide Fora kennen zogenoemde 
‘sleuteldagen’: een forumlid stelt 
z’n werkplaats beschikbaar, je 
schrijft in met de klus die je wilt 
doen en samen helpen we elkaar 
de problemen oplossen. Als extra 
ontmoet je de mensen achter een 
forum-alias, waardoor je berich-
ten op het forum anders gaat 
lezen. 

Opsluitring
Ik heb met telefonische onder-
steuning van Bas uit Breda de 
juiste draai kunnen maken om 
een nieuwe brandstofpomp in 
de benzinetank van mijn 940 te 

monteren. Na de montage van 
nieuwe remschijven op Kaatje 
bleek een opsluitring van de 
vooras miraculeus onvindbaar: 
binnen een uur nadat ik dat ge-
frustreerd op het BMW forum ge-
meld had, was er een reactie uit 
De Krim van Paul dat hij er nog 
wel eentje had liggen. Op mijn er-
gernis dat nieuwe bougiekabels 
voor de BMW bij de dealer 180 
euro moeten kosten, kwam de tip 
om ze voor 40 euro zelf samen 
te stellen, inclusief onderdeel-
nummers, adressen van de juiste 
webwinkels én de ervaring dat 
het resultaat kwalitatief goed is. 

Dollen
Op andere momenten log ik in 
om alleen maar even te kijken 
wat er aan nieuws is. Soms 
helemaal niets, soms vragen van 
anderen waar ik dan weer kan 
helpen, soms alleen maar wat 
‘dollen’, dan weer genieten van 
een mooi verhaal als iemand na 
lang zoeken ergens bij een sloper 
een onderdeel gevonden heeft, 
waar hij/zij al lang naar op zoek is, 
voor bijna niks.
Ik ben beide fora gaan voelen als 

Over Bakstenen  en Fora…...
Forum moet druk bezochte digitale  ontmoetingsplek zijn

een warme plek waar ik zo nu 
en dan kan delen, lekker mop-
peren (op de plannen voor de 
oldtimerregeling bijvoorbeeld), 
dan weer kan lachen om ‘posts’ 
van anderen, iemand verder kan 
helpen bij het oplossen van een 
probleem, of alleen maar bezoek 
om even ‘weg’ te zijn. Het lijkt wel 
een motorclub…

MTC De Hondsrug heeft een 
forum gekoppeld aan de site. 
Het is er niet echt druk. Alsof 

iedereen afwacht tot iemand het 
forum interessanter maakt. Ik 
denk dat we dat alleen maar zelf 
kunnen doen. Door het forum 
van onze club te gaan zien als 
een plek om zomaar even wat te 
posten: “Vandaag heerlijk rondje 
gemaakt van 80 km” na een 
mooie zonnige novemberdag, of 
zomaar spontaan “Morgenoch-
tend een snel rondje Duitsland 
van 150 km. Vertrek 10.00 uur bij 
het zwembad als je mee wilt.” 
Een plek om adviezen te zoeken 

als je motor niet goed loopt, om 
te melden waar je voor een leuk 
prijsje een nieuwe achterband 
gehaald hebt, of juist even kunt 
mopperen over de miskoop die 
de nieuwe BridgeContiMich blijkt 
te zijn. 

Wie weet kunnen we met elkaar 
het forum van onze club tot een 
druk bezochte digitale ontmoe-
tingsplek maken, al was het 
alleen maar om die lange winter 
door te komen. 

Forum

Onderdelen en accessoires van alle merken
Wij leveren alle mogelijke onderdelen en accessoires voor alle types
motorfietsen. Als enige in de regio zijn wij dealer van Motorcycle Storehouse 
(Harley-onderdelen).

Zelf sleutelen aan uw eigen motor 
Wilt u zelf aan uw motor sleutelen? Wij hebben de beschikking over twee extra 
bruggen die door onze klanten gebruikt kunnen worden.  

Reparatie en onderhoud van alle merken 
Wij doen alle reparaties aan alle merken motoren. Door goede deals te sluiten 
met onze leveranciers en omdat wij geen duur bedrijfspand hebben kunnen wij 
motorrijden betaalbaar houden. 

Motorage Jules Verneweg 13 7821 AD Emmen Tel: 0591-769095 Email: info@motorage.nl
Openingstijden: Maandag en dinsdag op afspraak. Woensdag t/m zondag van 09.00 t/m 17.00 uur.
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Sponsor Sponsor

Voor AUTO’s & GEBOUWEN!!!

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!

• zonlicht reducerend
• zonnewarmte werend
• zonnebescherming (UV) factor 100
• energiebesparend
• scherfbindend bij breuk
• inbraak vertragend
• explosie vertragend
• decoratief styling

James Cookstraat 25, 7825 AN Emmen,  tel. 0591-677811 / 06-46410662
www.nozon.nl info@nozon.nl

Voor AUTO’s & GEBOUWEN!!!

Door: Trix Meijer

“Van schrik gooien ze hun telefoon weg als 
ze in de auto zitten te bellen. Ook gebeurt 
het regelmatig dat ze op de rem trappen 
bij een te hoge snelheid of dat ze opeens 
voorbeeldig rijgedrag gaan vertonen als ze 
me zien.” Sponsor en clublid Roelof Brouwer 
heeft er altijd veel plezier om, net als zijn 
medeclubgenoten tijdens een toertocht. 
De oorzaak van het hilarische gedrag van 
medeweggebruikers is de witte Honda Pan 
European van Brouwer. 

De Honda is namelijk een voor-
malige politiemotor, ontdaan van 
zwaailichten en andere toeters 
en bellen die bij een politiemotor 
horen, maar dat is van afstand 
niet zo goed te zien. “In combina-
tie met mijn geel fluorescerende 
motorjas, wordt ik vaak voor een 
motoragent aangezien.”

Niet van stal
Afgelopen seizoen heeft Roelof 
weinig in clubverband kunnen 
rijden. Hij heeft überhaupt de 

motor haast niet van stal gehaald. 
Oorzaak is zijn bedrijf Nozon 
Glastinting, dat hij samen met 
zoon Jeroen draaiende houdt en 
meer tijd vergt dan een reguliere 
werkweek. Maar zijn spaarzame 
vrije tijd brengt hij ook graag 
samen met zijn vrouw Henny 
door. Beiden zijn verknocht aan 
hun caravan, die afgelopen jaar 
op een camping in Luxemburg 
stond. “Komend jaar zoeken we 
het toch een beetje dichter bij 
huis”, legt Roelof uit. “We vinden 
het net iets te ver om er voor een 
weekend heen te rijden.”
De goedlachse Roelof Brouwer 
is ruim vier jaar lid van de MTC, 
waarvan al geruime tijd trouw 
sponsor. “Sponsoring hoort er 
gewoon bij. Het mes snijdt zo aan 
twee kanten. Ik ondersteun er de 
motorclub mee en via het fraaie 
clubblad maak ik reclame voor 
Nozon Glastinting.”

Glasfilm
Het bedrijf van Roelof en Jeroen 
Brouwer, gevestigd aan de James 
Cookstraat 25 in Emmen, is 
gespecialiseerd in het blinderen 
en tinten van ramen met glasfilm. 
“En dat in de breedste zin van 
het woord”, verduidelijkt Brou-
wer. “Glasfilm kent ontzettend 
veel toepassingen. Woningen, 
bedrijfs- en kantoorpanden 
kunnen met glasfolie van een 
warmtewerende coating worden 
voorzien. Een aangebouwde 
serre bij een woning is vaak een 
prachtige uitbreiding, maar in 
hartje zomer kan de tempera-

tuur tot tropische hoogte stijgen. 
Maar ook in kantoorpanden met 
veel glas loopt de temperatuur al 
gauw op als de zon naar binnen 
schijnt. Echt prettig werken is 
het dan niet meer. Met glasfilm 
komt de warmte van de zon haast 
niet binnen. Dat scheelt al gauw 
zo’n negentig procent en de 
UV-wering is zo goed als honderd 
procent. De glasfilm die wordt 
aangebracht is van een hoog-
staande kwaliteit, kenmerkt zich 
vanwege de lange levensduur en 
is bestand tegen allerlei invloe-
den en heeft een krasbestendige 
hardcoatlaag”, weet vakman 
Brouwer.

Vijftig tinten
Naast het voorzien van glastin-
ting voor gebouwen, die door 
de diverse kleurstellingen op 
verzoek een heel eigentijds 
aanzicht kunnen krijgen, is Nozon 
Car Glastinting, een andere poot 
van het bedrijf. Het is dé specialist 
voor het aanbrengen van glas-
folie op autoruiten. Veel garage-
bedrijven in de regio doen dan 
ook graag zaken met het bedrijf. 
Reden is dat Nozon Glastinting 
een uitgebreid palet van ruim 
‘vijftig tinten’ en gradaties folies 
op voorraad heeft van diverse 
grote gerenommeerde foliefa-
brikanten. Deze zijn allemaal 
geschikt om op panoramische 
gevormde autoruiten te worden 
verwerkt. Ook folies die voldoen 
aan de vijftig procent meetnorm 
van de politie is op voorraad. 

Pseudopolitieman Roelof 

Brouwer druk en succesvol 

met Nozon Glastinting

“De donkere folies worden 
bijvoorbeeld toegepast op de 
achterruiten van bedrijfswagens, 
om de waardevolle goederen 
aan het zicht van ongewenste 
personen te onttrekken. Het 
zicht naar binnen wordt aan-
zienlijk verminderd, terwijl de 
doorkijk naar buiten open blijft. 
Daarnaast beschikken we over 
de door het OM voorgeschreven 
meetinstrument ‘De Tintman’. 
Deze controleert de lichtdoorla-
ting na het aanbrengen van de 
folie.

Trots
Roelof Brouwer is trots op het 
bedrijf dat hij vijftien jaar gele-
den startte. Sinds drie jaar zetelt 
Nozon aan de James Cookstraat. 
“In deze loods, die er nu vijf jaar 
staat, zat helemaal niets. Alles 
wat er nu is, hebben we allemaal 
zelf gebouwd. Na twaalf jaar een 
plek te hebben gehad achter 

Autodrôme, moesten we na het 
faillissement van Autodrôme op 
zoek naar een nieuw onderko-
men.”

Het harde werken om op de 
nieuwe locatie alles goed voor 
elkaar te krijgen, heeft zich ver-
taald in een sfeervol ingerichte 
ontvangstruimte. Ook de wer-
kruimte is schoon en overzich-
telijk. De grote rollen folie aan 
de wand hangen te wachten op 
hun nieuwe bestemming. “Naast 
dat we vanuit hier werken, zijn 
Jeroen en ik natuurlijk het meest 
op locatie om gebouwen of 
auto’s van glastinting te voor-
zien”, verduidelijkt Brouwer. “Ook 
belangrijk is, dat mijn vrouw 
Henny deels de administratie 
doet. We zijn een goedlopend 
familiebedrijf geworden en heb-
ben gelukkig niet zoveel last van 
de recessie.”
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MiddagritDoor: Bé Duinkerken

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

De wekker gaat om halfacht. Ik word wakker 
met heel veel gekletter op de dakpannen. Het 
regent pijpenstelen. Ik denk laat het maar 
regenen, dan hebben wij dat vanmiddag niet, 
want de mooie door Annegienus en Nico 
uitgezette toerrit, moet toch doorgaan. Het is 
de laatste rit - op 6 oktober - van het jaar. Om 
tien uur regent het nog steeds.

 De telefoon gaat. Bert Kreuze aan 
de lijn met de vraag of de toer-
tocht doorgaat. Natuurlijk gaat de 
toertocht door. “Het wordt mooi 
weer en de zon gaat ook nog 
schijnen”, antwoord ik enthou-
siast. “Nou, nou, dat is wel erg 
enthousiast”, zegt Bert. “Kom om 
half twaalf maar naar Motorsport 
Klazienaveen, want dan is het 
droog”, zeg ik.

Ik hoor Bert denken: ‘Dat weet ik 
niet’. Om half twaalf rijd ik over de 
snelweg Nieuw-Amsterdam – Em-
men en het weer klaart helemaal 
op. De koffie met cake bij onze 
sponsor Marcel Conen staat klaar 
en het weer wordt beter en beter. 
Om twaalf uur begint warempel 

de zon begon te schijnen en er 
komen steeds meer leden die 
toch wel de laatste toerrit mee 
willen maken.

Ideaal motorweer
Bij het vertrek om half een staan 
er veertien motorrijders en twee 
passagiers klaar bij een mooi 
zonnetje en een temperatuur van 
14 graden. Ideaal motorweer. Er 
worden twee groepen gemaakt 
en gaan we op weg richting Em-
men. Door een wegomlegging 
rijden we eerst door Emmermeer. 
Verder gaat het naar Klijndijk 
waar Bert Kreuze zich aansluit. 

De eerste stop is in Gees waar 
we een ijsje eten. Tot mijn grote 
schrik rammelt er wat aan mijn 
motor. Oorzaak is de decibelkiller. 
Deze zit los en wordt er uitge-
haald. Het ding is nog gloeiend 
heet en ik gooi hem in het gras 
om af te koelen, Janna warmt 
haar handen er nog aan. 

De toerrit wordt vervolgd door 
de Drentse bossen en wegen tot 

we bij de tweede stop aankomen. 
Bij ‘t Hof van Dwingeloo nuttigen 
we koffie, thee, warme chocolade 
melk en een hapje in een mooi 
ouderwets restaurant met een 
open haardvuur, of niet dan Wim 
Hassing? (zie foto op de site).
 
Lofar
Daarna rijden wij verder door 
het Drentse landschap waar je 
toch wel kunt zien dat de herfst 
in aantocht is. Na vele kilometers 
komen wij terecht op de Beeks-
dijk, tussen Buinen en Exloo, 
waar het Lofar-project is gelegen. 
Annegienus, werkzaam bij Astron 
in Dwingeloo, geeft tekst en 
uitleg over het hoe en waarom 
het project daar is opgestart en 
wat voor functie het heeft in het 
onderzoek naar het heelal. Het is 
een zeer interessant verhaal. Voor 
mensen die hier meer over willen 
weten, kunnen terecht bij de 
sterrenwacht in Westerbork. De 
laatste kilometers gaan naar het 
Aquarenabad in Emmen. Er wordt 
nog een poosje nagepraat over 
deze, toch wel bijzondere dag. 

Na regen komt zonneschijn
Interessante presentatie Lofar-project
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Een frisse wind maar wel een droge dag 
gelukkig op zondag 23 september tijdens de 
vermaarde dagrit van MTC De Hondsrug. Om 
10.00 uur zijn we aanwezig bij McDonald’s aan 
de Hoenderkamp.  De eerste groep van drie 
vertrekt om even over tien uur, onze groep 
vertrekt een kleine tien minuten later als 
tweede. 

Uiteraard over binnendoor 
weggetjes komen we aan in 
Coevorden. En daar beginnen 
al de problemen. De brug in de 
Monierweg ligt er uit wegens 
werkzaamheden. Dan maar 

rechtsaf en via de Hulteweg (het 
nieuwe industrieterrein) richting 
de sluis in het Coevorderkanaal 
en dan door naar Gramsbergen. 
Daar de route van de Garmin 
weer opgepakt.

Alleen maar pijltjes
Amper twee kilometer buiten 
Gramsbergen staan we weer stil 
omdat de route in de Garmin 
alleen nog maar pijltjes en geen 
routebegeleiding meer aangeeft. 
Ik herinner me gelukkig nog dat 
toen ik de route op mijn laptop 
zette, we via Hardenberg en al-

lerlei kleine weggetjes naar een 
restaurant in Nijverdal moeten. 
Daar is we de eerste koffiestop. 
In Hardenberg voeren we het 
adres van het restaurant in de 
Garmin in en rijden via Mariën-
berg, Beerze en Den Ham naar 
Hellendoorn en vervolgens nog 
een klein stukje verder naar 
Nijverdal. Op het terras van 
restaurant Dalzicht zit de eerste 
groep al op ons te wachten. De 
tweede groep vindt het - op een 
enkeling na - toch te koud buiten 
en nestelt zich binnen om daar 
te genieten van een lekker stukje 

‘Het had zo mooi  kunnen zijn…’

IJsseldijkrit IJsseldijkritDoor: Rob Nibbelke

appelgebak met slagroom en 
van een verse bak koffie. 

Links- of rechtsaf
Na de tweede kop koffie weer op 
weg. Via de prachtige slingerweg 
over de Holterberg is het de be-
doeling om door Holten te rijden 
en daarna zuidelijk naar Lochem 
en van daaruit naar Zutphen.
Maar de Garmin laat het weer 
afweten en daar staan we dan 
aan de kant van de weg. Links af 
of toch maar naar rechts gaan. 
Gelukkig zit er in onze groep een 
man die onlangs in deze buurt 

heeft gekampeerd en de weg 
wel een beetje weet. We komen 
aan in Zutphen en daar nemen 
we de noordelijke route via de 
IJsseldijk naar onze tweede stop 
voor de lunch. Deze is gepland 
bij Café Bijsterbosch in Welsum 
aan - hoe kan het ook anders - de 
IJsseldijk. 

Na een lekkere uitsmijter ham-
kaas of een boerenomelet verder 
over de slingerende dijk tot aan 
Hattem. Daar de IJssel gedag 
gezegd en via Zwolle, Wijthmen 
en Emmen (!) naar Ommen voor 

een laatste stop. Eigenlijk voor 
een overheerlijk ijsje maar daar-
voor is het toch te fris. Via Beerze, 
Mariënberg en Rheeze naar 
Hardenberg en toen toch maar 
via de N34 naar Emmen.

Het is een mooie tocht van ruim 
250 kilometer, die eigenlijk nog 
een tikje mooier had kunnen 
zijn als de Garmin ons niet in de 
steek had gelaten. Het had zo 
mooi kunnen zijn...
Volgende keer beter.
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De motor van… 
Wim Brouwer

Wim Brouwer rijdt op een BMW R1200 GS 
Adventure uit 2008 en na de winter ook op 
een BMW R100S uit 1977. Hij heeft de GS sinds 
april 2011 en de S sinds mei 2012. 

Sinds wanneer rijd je motor?
Sinds 1984. Ik reed al motor 
voordat ik een auto kocht. Op 
mijn achttiende heb ik de brom-
mer ingeruild bij Theo Louwes, 
ja de broer van Reinder, voor 
een Honda CB250N. De motor 
naar het politiebureau geduwd, 
theorie afgelegd en de motor 
laten keuren. Te voet naar het 
gemeentehuis om een vergun-
ning te halen en weer terug naar 
het politiebureau om eindelijk 
op de motor te stappen. Binnen 
een jaar met een CB750F2 de 
200km/u grens overschreden. 
Daarna volgden een Yamaha 
XJ900 en FJ1200. Met de FJ de 
hoogste topsnelheid gehaald. 
Er volgden nog drie Ducati’s en 
opnieuw een FJ1200. Na acht jaar 
geen motor te hebben gereden 
volgde de vierde Ducati. En nu 
dan de twee BMW’s.

Vertroetel je je motoren ook?
Af en toe, de GS mag onder de 
modder zitten. De S wordt straks 
na elke rit gepoetst.

Sleutel je zelf ook?
Ja, de R100S is na Emmen on 
Wheels helemaal uit elkaar 
gehaald. Ben nu weer bezig om 
alles in elkaar te zetten. 

Waarom rijd je motor?
Ik rijd motor omdat ik dan 
helemaal op mezelf kan zijn. 
Genietend van de omgeving. Ik 
vind het ook leuk om plat door 
de bocht te gaan. 

Hoe hard heb je ooit gereden?
Op de FJ1200 heb ik in 1990 
265km/u gereden. Dat is altijd 
het eerste wat ik doe met een 
nieuwe motor, hoe hard gaat ie.

Ooit brokken gemaakt?
Ja twee keer. De eerste keer met 
volle bepakking en duopassa-
giere. Boven in Schotland raakte 
ik tijdens het passeren van een 
tegenligger met het voorwiel in 
de berm. De motor raakte uit ba-
lans en wij in de berm. Gelukkig 
geen persoonlijk letsel en slechts 
beperkte schade aan de motor.
De tweede keer moest ik uit-
wijken voor een auto die voor 
mij overstak. “Ik had u echt niet 
gezien meneer.” Dat kon ook 
bijna niet want ik reed iets harder 
dan toegestaan was. Opnieuw de 
berm in, vlak langs een verkeers-

bord en boom. Geen persoonlijk 
letsel maar de Ducati was total 
loss. Gelukkig reed ik op een 
voorrangsweg. Op naar mijn 
derde Duc.

Wat is je droommotor?
Ik heb op dit moment geen 
droommotor, maar het Ducati-
gevoel blijft toch wel kriebelen. 
Maar een MV Agusta 750 en 
een BMW K1 staan ook op mijn 
verlanglijstje. 

Wat is er leuk aan 
MTC De Hondsrug?
Gezellige mensen die net als ik 
willen toeren met hun motor en 
daarover willen praten als ze stil 
staan.

Waarom ben je lid geworden?
Ik ben lid geworden omdat het 
alleen rijden niet uitnodigt om 
veel te rijden. Ik had een paar jaar 
eerder al eens kennis gemaakt 
met de MTC in Duitsland, niet 
wetende dat er een club was in 
Emmen. Door collega Jan Vos 
ben ik lid geworden in 2011. Tot 
nu toe bevalt dat prima.
Sinds mijn lidmaatschap heb ik 
nog maar één rit gemist vanwege 
de Superbike in Assen, maar ik zie 
er elke maand naar uit om mee 
te rijden.

De motor van... Door: Rob Nibbelke
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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
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 en zijn broer Giogros 
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 broer doen er 
alles om u een fantastische avond in 
Griekse ambiance te bezorgen. Daar 
zorgen ook de koks en het andere 
personeel voor.

AchteropDoor: Trix Meijer

Marja is al meer dan 25 jaar de partner van 
Bert Kreuze en woont in Sellingen, een dorp 
in het fraaie Westerwolde. Bert is helemaal 
blij met zijn Honda Goldwing 1800 en als 
Marja meegaat, zit ze heel comfortabel als 
een ‘prinses’ achterop. Het stel heeft in het 
dagelijkse leven de zorg over twee honden, 
Paddy en Bella.

Hoe lang zit je al bij Bert 
achterop?
Volgens mij al meer dan twintig 
jaar. Op de Goldwing zit het wel 
heel comfortabel moet ik zeggen. 
Ik kan er niet afvallen. De motor 
maakt ook niet veel lawaai, want 
daar heb ik echt een hekel aan.
Maar de leukste motor van Bert 
vond ik toch de Honda 900 CB 
Bol ’d Or. Daar had ik echt iets 
mee. Bij een tankbeurt moest je 
nog apart lood aan de benzine 
toevoegen. Hij heeft ook nog kort 
een blauwe BMW 1100 RT gehad, 
maar dat was niet echt onze 
motor.

Hoe bevalt het achterop?
Op zich prima. Ik ga niet zo heel 
vaak mee en al helemaal niet als 
het écht lange tochten zijn. Maar 
als het mooi weer is en er maar 
genoeg terrassen worden aange-
daan, heb ik het wel naar m’n zin. 
Mijn voorkeur gaat uit naar het 
rijden op kleine weggetjes, zoals 
de verkavelingweggetjes. Een 
snelheid van 60 à 70 kilometer 
per uur, relaxt tuffend door het 
landschap, vind ik prima.

Zou je van plek willen wisselen?
Absoluut niet! Daar heb ik totaal 
geen interesse in. Ik heb trou-
wens wel eens de ‘ondeugende 

gedachte’ gehad om Bert te ver-
rassen en voor mezelf een trike te 
huren, zodat we beiden konden 
rijden. Maar deze gedachte heb ik 
toch maar weer snel in de ijskast 
gezet.

Ben je wel eens bang achterop?
Haast nooit. Meestal zit ik wel op 
mijn gemak. Snel inhalen vind ik 
niet leuk, maar soms moet dat 
natuurlijk. In heel druk verkeer 
rijden, zoals op een snelweg 
waar het verkeer met 130 om je 
heen raast, is ook niet echt mijn 
ding. Hier in het Noorden valt het 
gelukkig nog mee. 

Waar let je op onderweg?
Ik zie alle boompjes, beestjes, 
bloemetjes en huisjes. Ik ben een 
echt natuurmens. Het is heerlijk 
om in alle rust van de omgeving 
te genieten. We rijden met een 
intercomsysteem, waardoor we 
met elkaar kunnen praten onder-

weg. Maar soms mag dat van mij 
heel zacht gezet worden.

Val je wel eens in slaap 
achterop de motor?
Nee, dat zal ook nooit gebeuren, 
hoewel het achterop de Gold-
wing wel zou kunnen. In de auto 
val ik trouwens ook niet in slaap.

Wil je zelf nog iets kwijt?
We hebben het prima naar de 
zin bij de club. Maar het leukste 
vind ik toch het ‘vrije rondrijden’ 
met z’n tweetjes. Kijken waar 
je terecht komt, onverwachte 
dingen tegenkomen, bijvoor-
beeld een museumbezoek. Je 
kunt mij het beste in de categorie 
Bourgondische gezelligheidsrijd-
ster indelen. Heerlijke lunch, een 
wijntje erbij… Dat kan natuurlijk 
als je achterop zit. Maar het is ook 
prima als Bert alleen gaat rijden. 
Ik vermaak me altijd wel.

Marja van Dijk
Achterop...
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ContactmiddagDoor: Hans van der SchaafContactmiddag

Op een bijzondere locatie, een showroom 
van Nissan en Suzuki dealer Bert van Boven, 
was op 25 november de contactmiddag 
gepland ter afsluiting van het motorjaar 2012. 
Een bijzondere locatie, want een showroom 
met bijzondere auto’s en iets dat op een 
motorfiets lijkt is niet ‘standaard’ voor een 
contactmiddag. Gezien de opkomst, ruim 45 
leden, heeft dat niemand tegengehouden, 
misschien juist wel extra leden gemotiveerd 
om te komen.

Als spreker was Herman Sietsma 
uitgenodigd, die ons heeft laten 
delen in zijn off-road avontuur in 
een grote zandbak in Marokko. 
Een avontuur dat begon met het 
kopen van een andere motor, die 

helemaal strippen en opnieuw 
opbouwen om geschikt te zijn 
voor het mulle zand van de 
woestijn. 

Expeditie
Herman nam ons mee vanaf de 
voorbereidingen, tot de inschep-
ing van de hele expeditie in 
Zuid-Europa en het avontuur in 
Marokko. De overtocht van de 
motoren en de bijbehorende 
Parijs-Dakar truck liep helaas een 
dag vertraging op vanwege té 
turbulent weer om de oversteek 
van de Middellandse Zee verant-
woord mogelijk te maken.
De toehoorders voelden duidelijk 
mee toen Herman beschreef wat 

een dag wachten op het speel-
goed met de deelnemers deed, 
die ‘slechts’ een week zouden 
gaan spelen. Het bleef gelukkig 
beperkt tot die ene dag.
De beschrijving van de rit zelf 
voerde ons als toehoorders mee 
de woestijn in, hoewel de eerste 
foto’s van de overnachtingplaat-
sen nou niet direct het beeld 
opriep van ‘afzien’. Integendeel, 
ook in dat gedeelte van de we-
reld heeft de commercie intussen 
een redelijke luxe weten op te 
bouwen voor deelnemers aan dit 
soort avonturen. 

Ontberingen 
De ontberingen werden natuur-
lijk ook beschreven, het harde 
werken in het zand, de tempera-
turen die het meenemen van een 
flinke hoeveelheid drinkwater in 
de dagbepakking nodig maakten 
en natuurlijk de zaken die fout 
gaan onderweg. 
Zoals een pechgeval van de ach-
terste rijder in de groep, zonder 
dat dit op tijd opgemerkt werd, 
waardoor het toch lastig bleek 
hem terug te vinden tussen al 
die zandkorrels. Het lostrillen van 
motoronderdelen, die weliswaar 
weer vastgezet konden worden, 
maar toch de kwetsbaarheid en 
de afhankelijkheid van de tech-
niek bijna wreed benadrukten.
Het vallen van een deelnemer, 
met duidelijke pijn als gevolg, 
die 24 uur later gediagnosticeerd 
werd als gebroken ribben. En 

Off-road avontuur 

in cafe……… Van Boven

dan nog in een vliegtuig terug 
naar Nederland, wetende dat de 
verschillen in luchtdruk fataal 
kunnen zijn.

Maar ook de kameraadschap die 
onderweg groeit, door juist die-
zelfde ontberingen en het delen 
van indrukken en ervaringen 
kwam in het verhaal duidelijk 
naar voren. Voor de toehoor-
ders was het duidelijk dat deze 
ervaring voor Herman uniek 
was geweest en misschien een 
aantal clubleden nieuwe dromen 
bezorgd heeft.

Café Van Boven
Wat volgde was een ongedwon-
gen samenzijn van gelijkgestem-
den dat boven, in ‘café Van Bo-
ven’, nog enige tijd voorduurde 
onder het genot van een drankje, 
een hapje en de nodige verhalen. 
Het werd het nog even span-
nend toen in de showroom een 
autoalarm afging, maar gelukkig 
bleek het slechts veroorzaakt te 
zijn door één van de aanwezige 
grote-kinderen (nee, we noemen 
geen namen) die beslist in een 
rode Ferrari-sportwagen moest 
zitten zonder dit eerst te vragen.

Al met al een waardige afsluiting 
van het motorjaar 2012, met 
dank aan Trix Meijer en Henk 
Kroezen voor de organisatie en, 
last but not least, aan de familie 
Van Boven voor de geboden 
gastvrijheid. 

,
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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

Na een geslaagde rijvaardigheidsdag bij DIBO 
in maart van dit jaar, was er op 1 december 
de kans om onze rijvaardigheid te tonen met 
onze vierwielers. De opkomst, dertien leden, 
partners en kinderen, onder wie vijf van de 
familie Vos, was goed te noemen. 

De theorieles was zeer nuttig, er 
bleek toch wel wat veranderd te 
zijn sinds de tijd dat wij ons rij-
bewijs hebben gehaald. Handen 
op kwart voor 3 op het stuur! Oh, 
omdat er nu airbags in de auto 
zitten. 

Neuzen
Eindelijk mochten we de baan 
op. De eerste oefening was het 
remmen, uitwijken en stoppen. 
Op de foto’s (ook te zien op www.
mtcdehondsrug.nl) kun je zien 
dat er hard geremd werd. De neu-
zen van onze auto’s raakten bijna 
de grond. Naarmate de snelheid 

opgevoerd werd begon het toch 
allemaal wat lastiger te worden. 
De auto’s met abs waren toch wel 
in het voordeel.

De tweede oefening was als 
bij de eerste, maar nu op een 
glad wegdek. Hierbij merkte je 
dat er bij een grote stuuruitslag 
(voornamelijk bij de mannen) 
het fout gaat. Ik moet zeggen 
dat de dames hier meer feeling 
voor hebben. De meeste man-
nen stonden met hun heilige koe 
dwars op de baan.
De derde oefening was een 
uitwijkmanoeuvre naar de 
linkerbaan en weer terug op de 
rechterbaan. Souplesse bij het 
sturen maakte dat de oefening 
goed werd uitgevoerd.

De laatste oefening was vanuit 
de berm weer op de weghelft te 
geraken. Dit hoefden we gelukkig 

niet met onze eigen auto te doen, 
maar met een oude barrel. (Zie de 
filmpjes op de website). Al met 
al was het een leerzame och-
tend en menigeen gaat nu goed 
voorbereid de weg op. De tijd zal 
uitwijzen of deze deelnemers het 
geleerde tot een goede afloop 
kunnen brengen in een echte 
noodsituatie. 

Goed voorbereid
Wat je vaak hoort van bestuur-
ders is: “Ik ben de macht over 
het stuur verloren en in de sloot 
beland.” Dit is dus omdat ze niet 
weten wat te doen in een derge-
lijke situatie. Een auto in de slip 
brengen doe jezelf.

Volgend jaar in april zullen we 
weer een rijvaardigheidsdag or-
ganiseren met onze tweewielers, 
zodat we goed voorbereid het 
nieuwe motorseizoen in gaan.

Dames slippen beter tijdens 

rijvaardigheidsdag

SlippenDoor: Wim Brouwer



26 27

Kerkpad 43, 7811 AN Emmen
Tel: 0031- (0)591- 64 09 25
Fax: 0031- (0)591- 64 82 47
info@pmc-emmen.nl
www.pmc-emmen.nl

Altijd meer dan 1500 kavels 
postzegelpartijen in onze kelder van 155m2. 
Grote voorraad bankbiljetten en munten van 

de gehele wereld.

Inkoop van: 
postzegels, munten, bankbiljetten, ansichtkaarten, 

goud en zilver (sieraden en munten).

Complete stockvoorraad postzegels van de gehele wereld
Goud en zilver tegen contante dagkoers

Alle euromunten op voorraad

Lid van de volgende 
vakorganisaties:

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 
10.00 - 17.00 uur

De grootste postzegel en munten 
winkel van Noord- en Oost- Nederland!

Autobedrijf misker
Kapitein Nemostraat 50 tel. 0591 - 654 789 • Drie ijzersterke merken onDer één DAk

= + = + =

Autobedrijf misker,  
de motor achter uw rijplezier!

Omdat één motorrijder nog geen zomer maakt... 
Heeft u met een auto van Misker de mogelijkheid om ook onder minder goede weersomstandigheden gezellig een 
dagje te touren. Wel zo handig, zeker wanneer u met het hele gezin op stapt wilt. Autobedrijf Misker biedt u met 
Ford, Fiat en Mazda, moderne auto’s die vaak dankzij een zuinige motor ook nog eens financieel voordeel bieden. 
Zo rijdt u niet alleen in een fraaie auto, maar kunt u tevens rekenen op onze prima service. Zo is de rekensom snel 
gemaakt! Graag tot ziens in onze showroom.

Wij hebben tevens een aanbod van ruim 200 fantastische occasions!
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■ De beste en gezelligste motorzaak 
van noord Nederland 

■ Officieel dealer Honda en Suzuki
■ Altijd keuze uit 300 occasions met 

fabrieks of Bovag garantie
■ Enorme keuze in kleding, 

onderdelen en accessoires
■ Professionele werkplaats
■ Motorverhuur
■ Inruil auto mogelijk

Dé motorspecialist 
van 

noord Nederland!

Dé motorspecialist 
van 

noord Nederland!

Noordveenkanaal zz 12, 7831 AS Nieuw Weerdinge Tel. 0591 - 521 279 www.motorhuisbakker.nl
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 18.00 u. 
Koopavond donderdag tot 21.00 u.  -Zaterdag 8.30 - 17.00 u.

U kunt ons volgen op 

Groot assortiment motor- 
onderhoudsproductenGroot assortiment motor- 
onderhoudsproducten

Keuze uit meer dan 
300 occasions!Keuze uit meer dan 
300 occasions!

3 verdiepingen 
motorplezier!

3 verdiepingen 
motorplezier!

Officeel dealer 
Honda en SuzukiOfficeel dealer 
Honda en Suzuki

Enorme keuze in 
motorkledingEnorme keuze in 
motorkleding


