
1

barbecue en karaoke

Scheper Ziekenhuis
blij met 750 euro

Bert van Boven
gek op zijn AJS 500

Feestavond
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Hoewel we oud en nieuw nog 
moeten vieren wil ik meteen van 
de gelegenheid gebruik maken om 
alvast een blik naar het nieuwe jaar 
te werpen. Want 2014 wordt een 
gedenkwaardig jaar voor MTC De 
Hondsrug. Dan namelijk bestaat 
de club veertig jaar. Om precies te 
vijn op 15 maart 2014. We laten dit 
heuglijke feit niet zomaar voorbij 

gaan. Zo gaan we met z’n allen een feestje bouwen en 
is het de bedoeling dat er een speciale uitgave van De 
Uitlaatklep wordt uitgegeven. Het jubileumjaar begint al 
op 11 januari met de Feestavond. Komt allen zou ik zeg-
gen, dan kunnen we elkaar meteen een goed Nieuwjaar 
wensen.

Trots
Als voorzitter ben ik ook trots op jullie en op de club. 
Met elkaar, en met hulp van buitenaf, hebben we er voor 
gezorgd dat aan de Kinderafdeling van het Scheper Zie-
kenhuis 750 euro is overhandigd om een mobiele camera 
aan te schaffen om pasgeborenen in de gaten te houden. 
Ouders zijn nu in de gelegenheid om thuis de bewegingen 
van het baby’s te volgen. Als club hebben we ons wel op 
de kaart gezet. 

Activiteiten
In het voorbije kwartaal is er weer het een en ander ge-
beurd. We hebben twee prachtige toerritten gereden door 
Duitsland en door Drenthe. Daarbij hebben we ook een 
van onze sponsors met een bezoek vereerd. We stonden 
helaas met te weinig bezoekers op Emmen on Wheels 
maar we kregen wel duidelijke voorlichting van Motorzaak 
Langezwaag. Zelfs ik, als leek heb genoten van de duide-
lijke uitleg van Mikis van Essen, tijdens de Contactmiddag. 

Ledental
In 2013 is het ledental op gelijk niveau gebleven. Dat is 
in deze crisistijd een mooi feit. Aan het begin van dit jaar 
had ik hier wel op gehoopt, maar eigenlijk niet verwacht. 
Er schijnt licht aan de economische horizon te ontstaan. 
Met dat gegeven in het vooruitzicht hoop ik dat we in 2014 
voorzichtig kunnen gaan groeien. De honderd-ledengrens 
moeten we toch eens kunnen doorbreken.
Dat brengt mij bijna het einde van dit voorwoord. Eerst 
wil ik onze trouwe sponsors/adverteerders bedanken voor 
hun support, waardoor we weer kunnen genieten van ons 
mooie clubblad. Graag wens ik iedereen een hele fijne 
feestdagen, een gezond 2014 en om in motortermen te 
blijven heel veel veilige kilometers.

Trix Meijer

Inhoud
5Kort nieuws

Reisadvies Column De motor van...

Emmen on WheelsOpen toerrit 8 11
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Volgende Uitlaatklep
De volgende editie verschijnt
28 maart.
De deadline voor inleveren van 
toerverslagen en reisverhalen is 
5 maart.

Van de redactie
Een clubblad maken is erg leuk, maar ook intensief werk. Eerst moet iemand 
van de leden worden gevraagd of hij of zij een verslag schrijft van een van 
de vele activiteiten. Ondertussen hebben we ook de redactievergadering. 
We regelen dat we de foto’s binnen krijgen, die ook meteen op de website 
worden geplaatst, waarna we al beginnen met redigeren. Het bestuur 
levert haar kopij aan en de redactie begint met het schrijven van haar 
eigen stukken. De foto’s bij de verhalen worden uitgezocht, de foto voor 
de voorpagina is belangrijk voor het aanzien van het clubblad. We delen 
de pagina’s in, hebben contact met de opmaakster, waarna het complete 
bestand naar de drukker gaat. Vervolgens zorgen we voor de bestickering 
van de adressen. Dan pas kunnen we op onze lauweren gaan rusten.
Zo erg is het natuurlijk ook allemaal niet, maar wel zijn we elke keer blij dat 
we de deadline hebben gehaald en het blad bij jullie op de deurmat ploft. 
Ook dit keer is het weer gelukt De Uitlaatklep op tijd bij jullie te krijgen. En 
natuurlijk zijn we tevreden over de inhoud en de lay-out om over de mooie 
druk maar niet te spreken. 
Deze uitgave hebben we natuurlijk gevuld met de verslagen van de laatste 
toerritten van dit seizoen, met de Motor van Bert van Boven, een scooter 
in dit geval, de aankondiging van de Feestavond en de Buitenlandreis naar 
het Weserbergland is ook alweer op de agenda geplaatst. Vergeet ook niet 
alle nieuwtjes te lezen, de column en wees trots dat we als club 750 euro 
hebben kunnen schenken aan het Scheper Ziekenhuis. 
Wij wensen iedereen veel leesplezier tijdens de komende donkere dagen. 
Ook wensen wij iedereen een gezellig kerstfeest en een veilig motorjaar 
2014.

Weserbergland Aankondiging Feestavond

Middagrit Contactmiddag12 14

23 25

MTC
Sinds 15-03-1974
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Ledenbestand

Lief en leed

In het nog niet voorbije jaar 2013 hebben zich verscheidene nieuwe leden aan-
gemeld. Ook zijn er die hun lidmaatschap hebben opgezegd. 
Nieuwe leden: Koert Boois, Erik Prins, Roel Sanders, René en Monique Brands, 
Gerrit en Willy Hilgen Zwiers.
Afzeggingen: Henk Alberts, Bert Post, Gerard en Elly Hemmen, Innan König-
Wever, Jennie Snippe en Sierd en Ilona Hofstra.

Jubilaris
We hebben weer een jubilaris in 
ons midden. Nico Nieuwlaat is op 
23 december 25 jaar lid van onze 
mooie motortoerclub. Van harte 
Nico! 

Ziekenboeg
Ook nu zijn helaas weer een 
aantal leden in de ziekenboeg be-
land. We wensen Remko Nijland, 
Jolanda Hemel, Elly de Kroon en 
jubilaris Nico Nieuwlaat een spoe-
dig herstel na hun operatie en 
hopen ze weer te verwelkomen 
op de feestavond. 

Van de organisatie van Dé Noordelijke 
Motorbeurs mogen we twee gratis 
kaarten weggeven. Hoe je daar voor 
in aanmerking komt? Heel eenvoudig. 
Stuur een mailtje naar henk.kroezen@
ziggo.nl en wij verloten onder alle 
inzenders de twee vrijkaarten.

Dé Noordelijke Motorbeurs is op vrijdag 
17, zaterdag 18 en zondag 19 januari in 
Martiniplaza in Groningen. Oorspron-
kelijk was het evenement bedoeld voor 
de drie noordelijke provincies, maar 

ondertussen is de beurs uitgegroeid tot 
een van de grootste motorbeurzen van 
Nederland. Kijk voor meer informatie op 
www.denoordelijkemotorbeurs.nl.

Openingstijden
vrijdag 17 januari: 18.00 - 22.00 uur
zaterdag 18 januari: 10.00 - 18.00 uur
zondag 19 januari: 10.00 - 18.00 uur

Toegangsprijs
Volwassenen: € 12,-
65+-ers: € 6,-

De jaarlijkse algemene ledenver-
gadering van MTC De Hondsrug is 
op vrijdag 14 februari bij Bert van 
Boven, Phileas Foggstraat 10 in 
Emmen. De gebruikelijke agenda-
punten komen weer aan de orde. 
Van het bestuur is alleen Wim 
Brouwer aftredend. Hij heeft zich 
herkiesbaar gesteld. Tegenkandi-
daten kunnen zich aanmelden bij 
het bestuur. De vergadering begint 
om 19.30 uur. Het bestuur

Dée Noordelijke Motorbeurs

Algemene ledenvergadering

Kort nieuws

0591 - 613324
www.multicopy.nl
emmen@multicopy.nl

Hoenderkamp 16
7812 VZ  Emmen
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De datum van het 40-jarig bestaan van MTC De 
Hondsrug komt al heel snel naderbij. Gerekend vanaf het 
verschijnen van De Uitlaatklep nog maar tweeënhalve 
maand. Op die dag zullen we er ongetwijfeld even bij 
stilstaan, maar het grote Jubileumfeest laat dan nog 
even op zich wachten. De jubileumcommissie is al bijeen 
geweest en heeft een keuze gemaakt uit een aantal 
opties. Waarop de keus is gevallen gaan we nu nog 
niet verklappen. Wel dat het een voor ieder (partner)lid 
gratis feest is. De club tast dus diep in de buidel om het 
iedereen naar de zin te maken. In het volgende nummer van De Uitlaatklep, de 
eerste editie van het volgende jaar, komen we hier uitgebreid op terug. Zet in 
ieder geval zaterdag 3 mei, zowel ’s middags als ’s avonds, vast in je agenda. 

Zoals al eerder en ook in dit nummer 
aangekondigd bestaat MTC De
Hondsrug op 15 maart 1974 precies 
veertig jaar. Een heuglijk feit dat het 
bestuur niet zomaar voorbij wil laten 
gaan. In dit nummer staat dan ook al de 
aankondiging van het Jubileumfeest. 
De redactie heeft echter bedacht dat 
het 40-jarig bestaan ook reden is voor 
het maken van een speciale uitgave van 
De Uitlaatklep. Secretaris Annegienus 
Veendijk heeft het complete archief in 
zijn bezit. Daar mogen we in snuffelen, 
maar we zoeken ook nog foto’s, kranten-
knipsels of andere prullaria uit veertig 
jaar geschiedenis van de club. Heeft 
iemand dat in zijn bezit of weet hij of 
zij iemand die dat wel heeft, laat het de 
redactie weten.
Mail even naar henk.kroezen@ziggo.nl. 
Wij komen het graag bekijken. Bij voor-
baat dank voor de medewerking. 

Jubileum 
40-jarig bestaan

Speciale uitgave 40 jaar 

MTC De Hondsrug

Win toegangskaart voor beurs 
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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!

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!

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

Kort nieuws

Goed voorbeeld, doet goed volgen. 
Dat spreekwoord past volledig op 
de actie die MTC De Hondsrug heeft 
gehouden voor de Kinderafdeling van 
het Scheper Ziekenhuis. Op initiatief 
van de club hebben motorrijders uit 
Emmen en omgeving zich ingezet voor 
de kinderafdeling van het Scheper Zie-
kenhuis. Tijdens twee Open Toertoch-
ten, de eerste viel in het water door de 
overvloedige regen, werd maar liefst 
750 euro ingezameld. 

Het bedrag was in eerste instantie lager, 
maar door een gift van een van de leden 
en een aanvulling van de club kon uit-
eindelijk 750 euro worden aangeboden. 
Als gevolg van de publiciteit in verschil-
lende kranten en op internet werden 
in navolging van de actie van MTC De 
Hondsrug door andere organisaties 
ook inzamelingen gehouden. Hierdoor 
kreeg het Scheper Ziekenhuis nog meer 
geld binnen.

Penningmeester Bé Duinkerken over-
handigde op zaterdagmiddag 5 oktober 
voor de hoofdingang van het Emmer 
ziekenhuis de cheque aan hoofdver-
pleegkundige Jacqueline Kroon. Zij ver-
telde dat de opbrengst wordt besteed 
aan de aanschaf van een inventieve 
mobiele webcamera op de couveuse-
afdeling. Daarmee kunnen ouders thuis 
zien hoe het met hun pasgeboren baby 

gaat. Door de extra opbrengst kan het 
Scheper Ziekenhuis nu zelfs twee web-
camera’s aanschaffen.

In de afgelopen jaren heeft MTC De 
Hondsrug geld ingezameld voor het 
Hospice Huis Hof van Heden en Sigrid’s 
Garden in Emmen.  

Foto: Bé Duinkerken overhandigt namens 
MTC De Hondsrug de cheque van 750 euro 
aan Jacqueline Kroon van het Scheper 
Ziekenhuis. In het midden Wim Brouwer.

Scheper Ziekenhuis blij met 750 euro Forum gaat op ‘zwart’
Vol goede moed zijn we een 
kleine twee jaar geleden gestart 
met het Forum op onze website 
www.mtcdehondsrug.nl. In het 
begin werd het Forum regelmatig 
bezocht door de leden. Helaas 
werd de site nog vaker bezocht 
door Russische spammers die een 
bombardement van duizenden 
mailtjes op het Forum los lieten. 
Door betere veiligheidsmaatre-
gelen te nemen kan dat gelukkig 
niet meer. 
Na een goed begin zakte de ani-
mo voor het Forum al snel weg. 
Ondanks enthousiaste verhalen in 
het clubblad bleef het bezoekers-
aantal ver onder de maat. Ook het 
posten van berichten viel en valt 
erg tegen. De websitebeheerder 
heeft nu besloten om het Forum 
van de website te verwijderen. 
Binnenkort zien jullie het tabblad 
Forum dus niet meer staan. Wie 
nog materiaal van het Forum af 
wil halen kan dat nu nog doen. 
Begin volgend jaar gaat het Fo-
rum op ‘zwart’.

Opmerkelijk! Dagblad van het Noor-
den berichtte onlangs eens niet 
een keer over motorrijders die laag 
vliegen, een ongeluk hebben gehad 
of erger, zijn verongelukt. Nee, dit 
keer een mooie informatieve pagina 
over motorrijden in de herfst.

 Voor degenen die Dagblad van 
het Noorden niet lezen de pagina 
als foto bijgevoegd. Complimen-
ten voor de redactie. De complete 
pagina is natuurlijk te lezen op de 
voorpagina van 
www.mtcdehondsrug.nl

Jammer dat het voorbij is. Echt jam-
mer hoor. Ik voelde dat er dit jaar in 
het naseizoen (oktober-november) 
veel meer ingezeten zou hebben. 
Bijvoorbeeld door de vervallen 
vroege voorjaarsrit in deze periode 
te verrijden. Het lijkt erop dat de rit-
bepaling, in het najaar, in de agenda 
van het nieuwe jaar niet veel ruimte 
overlaat. Misschien was men er ook 
niet op ingesteld of mee bezig. Ad 
hoc ritten organiseren bedoel ik 
dan. De inhoud van de gesprek-
ken op het eindpunt, waar al weer 
over volgend jaar werd gesproken, 
probeerden dat ook een beetje uit 
te drukken. Maar ad hoc hoeft toch 
niet ‘onzorgvuldig georganiseerd’ te 
betekenen? Onzorgvuldigheid heb 
ik bij MTC De Hondsrug nog nooit 
aangetroffen. Wellicht goed om er 
tijdens de jaarvergadering nog eens 
op terug te komen. Bedankt heren 
uitzetters, het was prima!
Wim Hassink

Jammer!

Rijden in de herfst
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een van de groepen voor ons 
alweer opstaat en vertrekt voor 
het volgende deel van de rit. De 
warme ‘apfelstrudel mit sahne’ is 
populair en onder begeleiding 
van een orkest, dat zit te spelen 
op het plein, smaakt het ons 
prima. 

We rijden verder richting Hagen, 
Bad Iburg, Holpendorp en Lag-
genbeck waar we genieten van 
de mooi stuurwegen en komen 
na dit mooie rondje weer terug 
in Tecklenburg. Ook doen we 
voor de tweede keer Ibbenbüren 
aan. Even later stoppen we bij 
Ring hotel in Uffeln, de tweede 
pauzeplaats. 

Schuiver
Als we daar aankomen, mist er 
een groep. Hoe kan dat, wij heb-
ben niemand ingehaald en zijn 
ook niemand tegen gekomen. 
We maken ons al zorgen. Na een 
kwartier komt ook die groep 
echter aanrijden. Voorrijder Bé 
Duinkerken vond het rondje bij 
Tecklenburg zo mooi dat hij die 
nog maar een keer heeft gedaan. 
In die groep maakte Henk Hemel 
ook nog een kleine schuiver, 
maar gelukkig zonder al te veel 
schade aan mens en machine. 
Twee redenen om wat later te 
arriveren. 

Na een stevige lunch rijden we 
weer verder richting Schapen, 
Freren, Lengerich, Bawinkel, 
Dalum en Gross Hesepe. De rit 
eindigt bij Kiek in de Pann in 
Twist waar sommigen nog een 
ijsje nemen. 

Omdat de Open Toertocht van zaterdag 14 
september in het water is gevallen is het 
Rondje Tecklenburg op zondag 22 september 
ook voor niet-leden opengesteld. Dat komt de 
opbrengst van het goede doel kinderafdeling 
van het Scheper Ziekenhuis zeer ten goede. 
Want de opkomst is zo groot dat we in vier 
groepen moeten vertrekken met een totaal 
aantal van 36 motoren. Ik zit in de laatste 
groep met Henk Kroezen als voorrijder.

De start is dit keer bij het Shell 
Tankstation in Klazienaveen. Als ik 
aankom is het er al redelijk druk. 
Helaas is de parkeerplaats voor 
een groot deel opengebroken. 

Overal staan motoren gepar-
keerd. De organisatie besluit dan 
om te verhuizen naar de parkeer-
plaats tegenover de Praxis. Enkele 
leden blijven achter om de rest 
op te vangen en door te sturen.

Hooggelegen
Wij vertrekken als laatste groep. 
De eerste stop is in het mooie, 
hooggelegen, toeristische 
plaatsje Tecklenburg. Om daar te 
kunnen genieten van de mooie 
stuurwegen rijden we eerst een 
stuk over de autobaan. Net voor-
bij Rheine gaan we er af en rijden 
we via Ibbenbüren en Riessen-

becker naar Tecklenburg. 
De pauzeplaats is in het centrum 
van Tecklenburg. We moeten aan 
het begin van Tecklenburg de 
motor parkeren en het centrum 
in wandelen. Maar dat geeft 
de Garmin niet aan. Wij rijden 
Tecklenburg dus weer uit. Henk 
heeft het door en stopt, we rijden 
terug en zien nu wel bekende 
motoren staan. We hebben ge-
woon niet goed opgelet. 

Orkest
We moeten even zoeken waar 
we moeten zijn, maar vinden al 
snel een plek op een terras als 

Warme ‘apfelstrudel 
mit sahne’ is populair

Rondje Tecklenburg en Open Toerrit    Rondje Tecklenburg en Open Toerrit    Door: Karst van Oosten

Datum: 2013- 09- 22
Deelnemers: 40
Motoren: 36
Organisatie: Wim en Bennie
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Een drukte van belang op zondagmiddag 29 
september in het centrum van Emmen. Op 
de stadsvloer was het weer tijd voor Emmen 
on Wheels. Dat evenement trok ook dit jaar 
duizenden bezoekers. Zij hadden duidelijk 
meer belangstelling voor de marktkraampjes 
in de Hoofdstraat, de winkels en de terrasjes 
dan voor twee-, drie- of vierwielers. 

Rond de Grote Kerk en bij de 
Muziekkoepel was het namelijk 
aanmerkelijk minder druk. Oldti-

mers, trekkers en de motoren van 
MTC De Hondsrug waren duide-
lijk niet in trek. De looproute was 
helaas niet over het Marktplein. 
Een rondje door het centrum 
bevestigde dat beeld. Zo’n vijftien 
leden van de club offerden hun 
vrije zondagmiddag op om hun 
keurig gepoetste motoren rond 
de Muziekkoepel te stallen. He-
laas kwam slechts een ‘handjevol’ 
belangstellenden de motoren 
bekijken. 

Alleen echt geïnteresseerden in 
motoren en motorrijden kwamen 
langs om een praatje te maken of 
de motoren te bekijken. Anderen 
lieten zich fotograferen op, naast 
of voor een motor. 

Of de club ook volgend jaar weer 
van de partij is, valt nog te bezien. 
Duidelijk is wel dat het op deze 
manier weinig zin heeft zich aan 
het publiek te tonen.

Emmen on Wheels

Weinig aanloop bij MTC op 
Emmen on Wheels 

Door: 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

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

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

Gratis containerplaatsing in Noord Nederland
Wij zijn gespecialiseerd in kabel, E motoren. rvs en koper
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Gasstand ‘rustig aan’ is  hier geen probleem

Aansluitend op de uitreiking van de cheque 
aan het Scheper Ziekenhuis in Emmen, vindt 
op zaterdag 5 oktober de middagrit plaats. 
We verlaten Emmen in noordelijke richting 
rijdend via Klijndijk en buigen scherp af naar 
Noord-Sleen. Van daaruit naar Zweeloo en het 
prachtige dorpje Wezup. 

De eerste stop is bij Motoport As-
sen, maar eerst worden de rustige 
wegen en prachtige natuur goed 
in ons opgenomen. Via Orvelte en 
Elp naar het prachtige Schoonloo 
en Grolloo, In de laatste plaats 
heb ik ooit eens heerlijk gegeten. 
Afbuigend via een omweg naar 

Rolde en vervolgens naar Assen. 
Altijd een lastige weg, die weg 
van Rolde naar Assen vanwege 
de bijna ontelbare uitritten. Goed 
opletten dus. In Assen is de weg 
naar Motoport snel gevonden.

Smullen en spullen
Motoport Assen van Jan Huls, hij 
is een van de adverteerders in 
ons clubblad, is een winkel vol 
met spullen. Dat is dus echt smul-
len, er zijn zelfs mederijders die 
direct een grote deal voorbij zien 
komen. Motorfiets inruilen voor 
een chopper of een snelle racer. 
Gelukkig blijft iedereen bij zinnen 

nadat eerst heerlijke koffie met 
smulkoek en cake zijn genuttigd. 
Ik zie een hele grote collectie hel-
men en kan het niet nalaten hier 
toch even te passen. Dat passen 
wordt achteraf ook werkelijkheid.

Gastvrijheid staat bij Jan Huls 
voorop. Alles is in orde, zelfs bij 
de aanschaf van wat kleinere 
zaken als handschoenen en spul-
len voor het onderhoud van de 
motorfiets worden we uiterst 
vriendelijk en ter zake kundig 
geholpen. Het is druk die zater-
dagmiddag.

Middagrit Motoport Assen  Door: Wim HassinkMiddagrit Motoport Assen  

Dat kan niet worden gezegd van 
het volgende deel van de route. 
Heerlijk rustige wegen, fijne 
stuurbochten en een prachtig 
hoogveengebied waar ik zelf nog 
niet eerder geweest ben.
 
Lekker en relaxed
Na dat prachtig gebied te heb-
ben doorsneden (het Fochte-
looërveen; levend hoogveen in 
de gemeente Ooststellingwerf ) 
wordt ook de inwendige mens 
verwend. Het is goed toeven op 
het terras van eetcafé Hulst in 
Appelscha. Lekker en relaxed. 
Een grote parkeerplaats dichtbij 

wordt omgetoverd in een com-
plete showroom voor motorfiet-
sen. Het vertrek levert dan ook 
veel bekijks op. 

Unieke plekken
Op de grens tussen Friesland en 
Drenthe ligt het Drents-Friese 
Wold, een prachtig natuurgebied 
met daarin de Achterste Plas en 
het Blauwe Meer. Unieke plekken 
waar je ook met de motorfiets 
welkom bent. Vreemd dat een 
dergelijk natuurschoon je altijd 
een gevoel van respect geeft: 
voor deze natuur, maar ook 
voor medeweggebruikers als 

wandelaars. Gasstand ‘rustig aan’ 
is hier dan ook helemaal geen 
probleem.

Het gebied van de A28 en de 
A37, zeg maar de driehoek 
tussen Assen, Meppel en 
Hoogeveen doorkruisen we in 
zuidoostelijke richting, wat zo-
veel betekent als: we gaan weer 
huiswaarts. Ik had niet gedacht 
dat ik hier ook nog in De Negorij 
terecht zou komen. Zo heet de 
buurtschap die we hier doorkrui-
sen echt! Via Mantinge, Gees en 
Oosterhesselen tenslotte berei-
ken we Emmen weer. Mooie rit.
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Mikis van Es 
verstaat de kunst

De opkomst voor de informatiemiddag op 
zondag 24 november is behoorlijk groot. Ruim 
dertig aanwezigen telt de organisatie. Er zijn 
ook opvallend veel partners meegekomen. 
Opmerkelijk, omdat de presentatie door Mikis 
van Es van Motorhuis Langezwaag volgens mij 
toch iets meer voor de mannen lijkt. 

Deze informatieve en gezellige 
bijeenkomst wordt gehouden bij 
Bert van Boven. Na het ontvangst 
en het openingswoord van Anne 
Veendijk is het woord aan Mikis 
van Es, een gedreven motorfa-
naat met veel kennis in huis. Van 
Es is een boeiend verteller en 
heeft veel ervaring als motorcou-
reur. 
Technische onderwerpen als 
brandstof, olie en banden 

passeren begrijpelijk verteld de 
revue. Ook wordt er de nodige 
aandacht aan het tandwiel en 
ketting besteed. Voor diversen 
onder ons niet van toepassing 
gezien de aandrijving door car-
dan. De diversiteit in de presen-
tatie maakt een en ander tot een 
bijzonder leerzaam en boeiend 
verhaal waar een ieder het no-
dige van opgestoken heeft.

Het onderwerp brandstof maakt 
voor velen van ons duidelijk dat 
er beter Super 98 dan Euro 95 
getankt kan worden. Euro 95 
heeft namelijk een toevoeging 
van vijf procent ethanol en dat is 
niet bevorderlijk voor de motor. 
Een leerpunt. Ook het onderwerp 
over de juiste bandenspanning is 

zeer leerzaam, en maakt duidelijk 
dat dit toch uitzonderlijk belang-
rijk is en het rijgedrag enorm kan 
beïnvloeden. 

Gedurende de pauzes in het 
verhaal van Mikis is er voldoende 
tijd voor het nuttigen van snert, 
koffie en hartige hapjes. Ook de 
door Mikis meegenomen produc-
ten als brandstoftoevoegingen, 
acculaders, schoonmaakspullen 
vinden tijdens de pauze hun af-
trek. Mikis van Es is vooral bekend 
als Hyperpro veringspecialist. Met 
slechts enkele handbewegingen 
laat hij de Yamaha FJR 1300 van 
Jan Snippe beter veren. Inclusief 
alle tips een heerlijke leerzame 
middag met veel gezelligheid en 
informatie.

ContactmiddagDoor: André Alberts

een technisch verhaal helder uit te leggen
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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.

Veel mensen mijden rijden in de regen. Ze 
hebben het gevoel dat een regenbui het 
wegdek meteen spiegelglad maakt. Het is 
goed om te bedenken dat de gemiddelde 
motorband in de regen nog steeds zeventig 
procent van de grip heeft, die de band heeft 
bij droog weer. 

En aangezien de meeste motor-
rijders in de verste verte geen 
maximaal gebruik maken van de 
grip, kun je stellen dat de meeste 
motorbanden voor de ‘normale’ 
motorrijder ook in de regen nog 
voldoende grip hebben, om in 
een redelijk normaal tempo te 
kunnen blijven rijden.
 
Plakstrip
Zijn er dan helemaal geen onge-
makken verbonden aan het rijden 
in de regen? Helaas wel. Om bij 
de grip te blijven: Er zijn soorten 
wegdek die bij regen een stuk 
gladder worden. Vooral repara-
tieplekken en de zogenaamde 
plakstrips kunnen wat gladder 
worden. Maar motorrijden is nu 
eenmaal een vaardigheid waarbij 
het kijken superbelangrijk is.
En als je goed kort en lang kijkt, 
dan kun je dit soort stukken asfalt 
voor negentig procent vermijden. 
En bedenk ook dat de plakstrips, 
die bijna allemaal in de rijrich-
ting zijn aangebracht over het 
algemeen niet breder zijn dan vijf 
centimeter. Kom je dus per onge-
luk toch op zo’n plakstrip terecht 
dan stapt de motorband hooguit 
vijf centimeter opzij, want dan is 
ie weer van de plakstrip af. Als je 

op dat moment de foute reflexen 
in bedwang weet te houden (in 
de voorrem knijpen of op de 
achterrem trappen) dan kom je 
99 van de 100 keer met de schrik 
weg. Mensen die roepen dat ze 
zijn gevallen door een plakstrip, 
bedoelen eigenlijk (in de meeste 
gevallen) dat ze verkeerd hebben 
gereageerd op een stapje opzij 
van de band. Zouden ze helemaal 
niets hebben gedaan, dan was er 
waarschijnlijk niets gebeurd.
 
Steentje
Hetzelfde geldt trouwens voor 
het geval dat je over een ver-
dwaald steentje op het wegdek 
rijdt. Steentje onder de band, 
band stapt een paar centimeter 
opzij en het steentje zit niet meer 
onder de band. Als je op dat mo-
ment verder niets hebt gedaan, 
is er verder ook niets gebeurd. 
Dit geldt nadrukkelijk voor een 
enkele verdwaalde steen. Ligt 
er een plak met grind, dan gaat 
deze methode niet op. Maar goed 
kijkend kun je dit gevaar weer 
meestal vermijden.
 
Bochten
In bochten moet je de zijwaartse 
krachten zo klein mogelijk hou-
den. Als je remmen en gas geven 
vloeiend doet (dat is trouwens 
bij droog weer ook geen slecht 
idee) zal je merken dat het rijden 
in de regen eigenlijk helemaal 
niet zo erg is. Wat dat betreft is 
rijden in de regen heel goed voor 
je techniek.

Zicht
Een verder ongemak bij het in de 
regen rijden is het verminderde 
zicht. Voor een deel veroorzaakt 
door de regen en het opspat-
tende water van het wegdek. 
Maar bij de motor ontbreken nog 
steeds de ruitenwissers op de 
helm. Sluit je vizier niet helemaal 
goed aan op de helm of rijd je 
met het vizier op een kiertje om 

beslaan te voorkomen, dan loopt 
er heel snel water aan de binnen-
zijde van het vizier.

In combinatie met de regen op 
de buitenzijde van het vizier leidt 
dit meestal tot een stuk minder 
zicht. Is het te voorkomen? Deels 
wel. Het vizier goed schoon-
houden en na afloop (of als het 
begint te regenen inspuiten met 
bijvoorbeeld Rain X. Dit is een 
goedje dat het vizier extra glad 
maakt waardoor de regen er als 
het ware afwaait. Zorgt boven-
dien dat de binnenkant minder 
snel beslaat, zodat je je vizier 
dicht kunt houden en stukken 
minder last hebt van water aan 
de binnenzijde van het vizier. Als 
je dan bovendien handschoenen 
aan hebt met aan de bovenzijde 
leer of een stukje zeemleer, dan 
kun je onder het rijden gemak-
kelijk even snel het vizier schoon 
vegen.

Snelheid
En natuurlijk geldt bij rijden in 
het regen de standaardoplossing 
voor bijna alle problemen bij het 
motorrijden: Pas je snelheid aan. 
Wordt het zicht minder, vertrouw 
je het wegdek of je eigen reflexen 
niet, en verzin zo nog maar een 
aantal problemen die je bij het 
motorrijden kunt tegenkomen, 
de standaardoplossing is altijd 
hetzelfde: Pas je snelheid aan. 
Je geeft jezelf meer tijd om te 
reageren, en mocht het dan toch 
mis gaan, dan komt in ieder geval 
de klap minder hard aan.
(Met dank aan LCVM)

Reisadvies

Rijden in de regen
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Voorgevoel
ColumnDoor: Henk Kroezen

Vroeger, sprak opa, waren er nog huisslachters. Bij boeren die 
varkens hielden kwam één keer per jaar de huisslachter langs, 
doodde het dier en spijkerde het vast op de ladder. Niets van 
het beest werd weggegooid, want het was het vlees voor een 
hele winter lang. Ik herinner me ook nog dat koeien en varkens 
werden afgeleverd bij de slager. Met moeite kreeg de trans-
porteur de beesten uit zijn vrachtauto. Vaak ging dat met enig 
geweld. In de ogen van de beesten zag je dat ze wisten wat er 
ging komen. Ze hadden een voorgevoel dat hun laatste uur 
had geslagen. Af en toe ontsnapte er eentje die dan op een 
draf de winkelstraat doorholde.

Aan het eind van het motorseizoen moest ik noodgedwongen 
mijn motor verkopen. Omstandigheden noopten mij daartoe. 
Maar ik deed niet zomaar afstand van mijn stalen ros. Voordat 

de transporteur met zijn vrachtauto zou komen heb ik haar 
eerst gewassen en gepoetst. Als nieuw was ze. Zo parkeerde 
ik haar ook in de garage. Voordat ik de garagedeur liet vallen 
aaide ik haar nog even over haar bolle buikje. Ik meende nog 
dat ik haar hoorde kreunen. Een paar dagen later hoorde ik dat 
de koper haar een week later zou ophalen. Voor mij een reden 
om even naar de garage om alvast een beetje afscheid te 
nemen en te controleren of ze het nog wel deed. Alsof ze een 
voorgevoel had, ze werkte niet mee. Wat ik ook probeerde, ik 
kreeg de sleutel niet omgedraaid. Ik meende nog een smalend 
lachje te zien. Ook mijn vaste garage bood geen uitkomst. 
Teflonspray al evenmin. Een half uurtje later draaide de sleutel 
om alsof er niets gebeurd was.

Die week daarop kwam de transporteur. ’s Morgens vroeg 
eerst maar weer proberen of de sleutel nog om wilde draaien. 
Ik had al zo’n voorgevoel dat de motor mij niet goed gezind 
was. Dat was ook het geval. Pas na een kwartier lukte dat wel. 
Ik parkeerde haar onder de carport en heb de sleutel maar 
laten zitten. Voor het geval dat. Zo konden we, de transporteur 
en ik, haar zonder moeite de vrachtwagen in rijden. Vergiste 
ik me nou of flikkerde een van haar knipperlichten nog even 
ten teken dat ze wist dat ik afstand van haar zou doen. Zouden 
motoren dan toch gevoel hebben? Ik ben haast geneigd te 
geloven van wel. Mijn motor ging dan wel niet naar de slacht-
bank, ik heb wel afstand van haar gedaan. Dat zal dan haar 
voorgevoel zijn geweest.

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!
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De motor van… Bert van Boven 

Mijn mooiste motor  was een AJS 500

Door: Rob Nibbelke

Op de eerste dag van het jaar dat er ’s 
morgens een beetje sneeuw lag ben ik in de 
auto gestapt om naar het bedrijf Autoworld 
van Boven te rijden om eigenaar Bert van 
Boven vragen te stellen voor de rubriek 
De motor van… Na een gesprekje over het 
ontstaan van het bedrijf kwamen we bij de 
eerste vraag.

Welke motor rijd je?
Ik rijd op een (hoe kan het ook 
anders) Suzuki Burgman 650 
Executive.

Is dit je eerste motor? 
Nee... Ik geloof dat dit al mijn 
honderdste is (!)

Hoe lang heb je deze motor al?
Deze motor heb ik dit jaar ge-
kocht. Mijn eerste motor kocht 
ik samen met mijn kameraad 
Gerard Kuper. We waren toen een 
jaar of veertien, vijftien. We zei-
den toen al tegen elkaar: Als we 
achttien jaar zijn willen we een 
500cc motor hebben. En dat is 
ons gelukt. Gerard een Matchless 
en ik een AJS. Twee Engelse mo-
toren. Mijn mooiste motor was 
die AJS 500. Allejezus snel! 

Sinds wanneer rijd je motor?
Officieel natuurlijk toen we acht-
tien jaar waren en ons motor-
rijbewijs hadden. Maar toen we 
veertien jaar oud waren gingen 
we al racen en crossen op het 
veld in Weiteveen.

Vertroetel je je motor ook?
Jazeker! Ik was de motor en zet 
hem in de was.

Sleutel je zelf ook?
Ja, al het onderhoud doe ik zelf. 
Sleutelen is mijn passie. Vroeger 

moesten wij de schuur van onze 
vader opruimen en dan werden 
alle inruil- en sloopbrommers en 
motoren buiten gezet. Dan vroeg 
ik aan mijn vader of ik er een 
mocht hebben om op te knap-
pen. Dan repareerden Gerard en 
ik op aanwijzing van onze mon-
teurs die brommer of motor. Daar 
hebben wij toen veel van geleerd. 
Als alles weer functioneerde zoals 
het hoorde dan verkochten wij 
de motor en konden we weer 
een andere en duurdere motor 
kopen.

Waarom rijd je motor?
Omdat ik het gewoon mooi vind. 
Mijn vader was ook een mo-
torman. Het is mij dus eigenlijk 
met de paplepel ingegoten. 
Motorrijden is mooier dan rijden 
in een auto.

Hoe hard heb je ooit gereden?
Ik heb zeker 250 km per uur gere-
den. Op wat voor motor was dat? 
(stilte…) Dat was ongetwijfeld 
op een Suzuki. Ja, nu weet ik het 
weer. Dat was op een Suzuki Ha-
yabusa. Op de A31 in Duitsland.

Ooit brokken gemaakt?
Nee, ik heb gelukkig nooit een 
ongeluk gehad waarbij een mo-
tor total loss is geraakt. Natuurlijk 
ben ik wel eens gevallen maar het 
bleef gelukkig bij blik- en kras-

De motor van… Bert van Boven 

schade. Op jonge leeftijd tijdens 
het crossen ben ik eens ik een 
kuil gereden en heb toen een 
sleutelbeen gebroken. Ook mijn 
voet en been zijn wel eens flink 
gehavend geweest.

Wat is je droommotor?
Ik heb denk ik geen droommotor. 
Als ik er toch een moet kiezen 
dan zou het ongetwijfeld een 
Suzuki V-Strom zijn. Door mijn 
twee nieuwe heupen kan ik er 
echter niet op rijden omdat ik 
mijn been niet over het zadel kan 
krijgen om op te stappen.

Wat is er zo leuk aan de MTC 
de Hondsrug?
Het is gewoon mooi. Eerder 
reed je maar wat doelloos in de 
rondte maar nu rijd je met de 
club gerichter. Je ziet een hoop 
onderweg en denkt dan ‘Hoe 
mooi is Drenthe wel niet’. Je rijdt 
met allemaal motorliefhebbers, 
niet in lange rijen maar in groep-
jes van een man of tien. Ik beveel 
het iedereen aan.

Waarom ben je lid geworden?
Ik kwam Trix tegen bij de Sligro. 
Ik ken haar nog van de krant van 
vroeger. Zij vroeg: “Waarom kom 
je niet bij onze motorclub?” Ik 
ben lid geworden en heb Gerard, 
Reinder en Albert ook meege-
nomen.
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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!!!

Het reizen zit motorrijders in het bloed. 
Het liefst gaan ze op een avontuurlijke reis 
naar verre oorden, daar waar hun motor hen 
brengt. Voor veel mensen is dat echter niet 
weggelegd. Is het niet om de kosten, dan wel 
dat ze niet alleen willen reizen of dat ze liever 
in een groep op pad gaan. Voor dat laatste 
kunnen we alle belemmeringen wegnemen, 
want we gaan ook in 2014 met een groep 
gelijkgestemden naar het buitenland. De 
bestemming is dit keer het Weserbergland en 
de Harz.

Het Weserbergland is een 
heuvelland in Duitsland dat ligt 
in de deelstaten Neder-Saksen, 
Noordrijn-Westfalen en Hessen. 
Het ligt rond de rivier de Weser, 
tussen de steden Hannoversch 
Münden en Porta Westfalica. Het 
hoogste punt van het Weser-
bergland ligt in de Solling op 528 
meter hoogte. 

Er liggen twee natuurparken in 
dit gebied: in het noorden van 
het gebied ligt rond de stad Ha-
meln het natuurpark dat ook de 
naam Weserbergland draagt. Het 
gebied wordt gekarakteriseerd 
door glooiende heuvels en dalen, 
die behoorlijk diep ingesneden 
kunnen zijn. Vele sprookjes 
van de gebroeders Grimm zijn 
hier opgetekend. Zo speelt het 
sprookje van de rattenvanger zich 
af in Hameln. De geboorteplaats 
van de baron van Münchhau-
sen ligt eveneens in dit gebied: 
Bodenwerder.
 
Driedaagse trip
Ook dit keer is het een driedaagse 
trip. “We vertrekken op vrijdag 23 
mei en komen op zondag 25 mei 
weer terug”, vertelt Wim Brou-
wer. “Maar wie een dag eerder 
wil gaan kan dat natuurlijk zelf 
regelen. We hebben daarover 
al afspraken gemaakt met het 
hotel.”

“Er is een optie genomen op 
twintig kamers in Hotel Am 
Kurpark in Bad Karlshafen”, vult 
Bé Duinkerken aan. “Het hotel 
ligt midden in de stad en grenst 
aan de rivier de Weser. Vanuit de 
eetzaal kijk je zo op de rivier uit. 
In de directe nabijheid, op onge-
veer 200 meter afstand, ligt een 

groot Thermalbad. Wie geen zin 
heeft om te sturen kan zich daar 
een dag uitstekend vermaken en 
laten verwennen.”
 
De volgende dag, zaterdag 24 
mei, vertrekken we voor een 
mooie toertocht naar de Harz.
Ook de heen- en terugweg voert 
door mooie gebieden over mooie 
stuurwegen.

Prijs
Voor de prijs hoeven we het 
niet te laten: inclusief ontbijt 
en halfpension kost dit buiten-
landweekeinde ons slechts 50 
euro per persoon per nacht. 
Of je nu bivakkeert in een één- 
of tweepersoonskamer: het 
verblijf wordt dus niet duurder 
dan 100 euro per persoon. 
 
De reiscommissie buitenland, 
Wim Brouwer, Bé Duinkerken, 
Herman Sietsma en Henk Kroe-
zen, denkt ook dit jaar een mooie 
bestemming te hebben uitge-
kozen. “We hebben de routes op 
papier al uitgezet”, zegt Herman 
Sietsma. “Iedereen is in staat deze 
routes te rijden.”

Je kunt je nog aanmelden
Ondertussen hebben 22 leden 
aangegeven mee te willen. Dat 
is ongeveer hetzelfde aantal als 
vorig jaar. Geef aan of je een 
éénpersoonskamer wil of een 
tweepersoonskamer met iemand 
wil delen.

Heb je interesse? Mail dan naar 
henk.kroezen@outlook.com.
Net als vorig jaar moet het 
bedrag vooruit betaald worden. 
Daarover krijgen de deelnemers 
in het begin van 2014 bericht.

naar Weserbergland en Harz

BuitenlandreisDoor: Henk Kroezen

Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax (0591) 641646

Strak & Stralend

Driedaagse trip
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Feestavond met barbecue 
en karaoke in zaal Bentlage

FeestavondDoor: Karst van Oosten en Jans Heijne

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 organisatie van de feestavond heeft 
ook dit jaar weer iets nieuws gevonden. 
We gaan op zaterdag 11 januari 2014 
barbecueën en voor wie dat wil, karaoke 
zingen in Zalencentrum Bentlage in Emmer-
Compascuum. Deze avond wordt ook de 
Toerkampioen 2013 bekend gemaakt. Hij of 
zij is de opvolger van Jan Vos, die in 2012 de 
meeste punten bijeen reed.

We beginnen om 20.00 uur met 
twee kopjes koffie met gebak of 
drankje naar keuze, daarna zijn 
alle consumpties vrij tot 24.00 
uur. Ook buitenlands gedistil-
leerd valt daaronder.

Barbecue
“Na de koffie komen de barbe-
cue-liefhebbers niets tekort”, 
zeggen Karst van Oosten en Jans 
Heijne, de twee organisatoren. 
“Op de gedekte tafels staan maar 
liefst negen stukken vlees per 
persoon, een uitgebreid salade-
buffet, Vlaamse frietjes en stok-
brood met kruidenboter klaar.”

Karaoke
Maar dat is nog lang niet alles. 
Wie uitgegeten is mag daarna 
ook nog een liedje zingen. “Karst 
vertelt: “We gaan namelijk niet 
alleen barbecueën, we gaan ook 
karaoke zingen. We weten dat er 
genoeg zangtalent schuilt onder 
de leden van de club. Dat mogen 
ze nu laten horen. In Zaal Bent-
lage staat namelijk een karaoke-
show klaar met presentator.”

Eigen bijdrage 
De feestavond is overigens niet 
gratis. De kosten voor het barbe-
cue-arrangement met koffie en 
vrij drinken is 37 euro per per-
soon met een minimum aantal 
van twintig personen. “De leden 
en partnerleden betalen hiervoor 
een eigen bijdrage van 26 euro 
per persoon”, legt Jans uit. “De 
club draagt elf euro per (partner)
lid bij. Niet-leden betalen wel het 
bedrag van 37 euro.”

De karaokeshow komt hier nog 
overheen en kost 150 euro. 
Dit komt als extra bovenop 
de bijdrage voor de barbecue. 
“Hoe meer leden zich opgeven 
hoe goedkoper de karaoke per 
persoon”, zeggen Karst en Jans. 
“Als zich bijvoorbeeld dertig 
leden aanmelden komt dit neer 
op vijf euro extra per persoon. Dit 
bedrag moet dan ’s avonds ter 
plekke nog worden betaald.” 

Vooraanmelding
Als je naar de feestavond gaat 
moet je je van tevoren aan-
melden. Opgeven is betalen bij 
de organisatie. “Dus geef je op, 
want hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. We willen er een prachtig 
feest van maken.” Aanmelding 
kan tot uiterlijk 3 januari. Lees 
ook alle informatie op 
www.mtcdehondsrug.nl.

Opgeven kan bij:
Karst van Oosten: 
karstvanoosten@hetnet.nl 

of Jans Heijne: 
jansheijne@gmail.com
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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!

Vanaf 1 januari is het kentekenbewijs op 
creditcardformaat een feit. Deze nieuwe 
kaart vervangt het tweedelige papieren 
kentekenbewijs. Het nieuwe kentekenbewijs 
is gebruiksvriendelijker en minder 
fraudegevoelig. Minister Schultz van Haegen 
(Infrastructuur en Milieu) heeft het besluit 
getekend dat invoering van de kentekencard 
per 1 januari 2014 mogelijk maakt. 

Schultz: “Binnenkort hoeft 
niemand meer die papieren in 
de auto te hebben. Het nieuwe 
kentekenbewijs past gewoon in 
je portemonnee. En het is niet 
alleen veel handzamer: de kaart 
is ook lastiger na te maken en 
daarmee minder gevoelig voor 
fraude.”

Met chip
Op de nieuwe kentekencard met 
chip staan de gegevens van zo-
wel het voertuig als de kenteken-
houder. Nu staan die op de twee 
afzonderlijke delen van het pa-
pieren kentekenbewijs. In plaats 
van het huidige overschrijvings-
bewijs krijgt de eigenaar van het 
voertuig bij de tenaamstelling 
een tenaamstellingscode. Deze 
code is nodig als het voertuig 
van eigenaar wisselt, geschorst, 
gesloopt of geëxporteerd wordt. 
Vanwege de veiligheid worden 
de kentekencards niet bij voer-
tuigbedrijven of postkantoren, 
maar alleen centraal bij de RDW 
aangemaakt. De kaart maakt ook 

het door verhandelen van ge-
kloonde voertuigen moeilijker. Bij 
klonen krijgt een gestolen motor 
hetzelfde kenteken als een motor 
van hetzelfde merk en type.

De kentekencard houdt hetzelfde 
tarief als het papieren kenteken-
bewijs en gaat gelden voor alle 
voertuigcategorieën. De kaart 
wordt geleidelijk ingevoerd. 
Nieuwe voertuigen krijgen vanaf 
1 januari bij aflevering een ken-
tekencard. Bestaande voertuigen 
krijgen een kentekencard als 
het voertuig op naam van een 
nieuwe eigenaar overgeschre-
ven wordt. Of als het bestaande 
kentekenbewijs om andere 
redenen tussentijds vervangen 
moet worden. De verwachting is 
dat in 2019 alle papieren kente-
kenbewijzen zijn vervangen door 
kentekencards.

Flinke besparing
Met de wetswijziging is ook 
geregeld dat mensen op termijn 
op meer plekken hun voertuig 
op naam kunnen zetten. Er is een 
aparte regeling gemaakt waar-
door het ook voor andere geïnte-
resseerde partijen mogelijk wordt 
kentekencards uit te geven. Als 
geregeld is dat de handhavende 
instanties altijd online toegang 
kunnen hebben tot het kente-
kenregister kan ook de toonplicht 
van het kentekenbewijs in Neder-
land verdwijnen.

De algehele wijziging levert 
daarmee uiteindelijk een flinke 
besparing op van de adminis-
tratieve lasten voor bedrijven en 
burgers. Het gaat op termijn om 
een jaarlijkse besparing van 24 
miljoen euro aan administratieve 
lasten.
(Met dank aan Nieuwsmotor)

Verkoopcijfers occasions
motorfietsen stijgen in 2013 
In tegenstelling tot de dalende 
verkoop van nieuwe motorfiet-
sen, is de verkoop van gebruikte 
motoren in 2013 in de eerste elf 
maanden van 2013 gestegen, zo 
blijkt uit cijfers van VWE voer-
tuiginformatie en –documentatie.
 In de maand november van 2013 
steeg de verkoop van occasions 
van 8817 in 2012 naar 9196 in 
2013, een stijging van 4,3%. Voor 
de eerste 11 maanden van het 
jaar ging de verkoop van twee-
dehands motoren van 135.098 in 
2012 naar 138.712 in 2013, een 
stijging van 2,68%. 
Uit de cijfers blijkt dat het aantal 
verkopen tussen particulie-
ren onderling daalde (2012: 
63.407 - 2013: 64.203), terwijl de 
verkoop van erkende bedrijven 
aan particulieren steeg (2012: 
28.938 - 2013: 29.163). Opvallend 
is daarbij dat de motorzaken flink 
meer occasions van particulieren 
inkochten (2012: 31.870 - 2013: 
34.195). 
(Met dank aan Nieuwsmotor)

Nieuwe kentekencard per 1 januari 2014

Nieuws



28

■ 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


