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Aan alles komt een eind. 
Ook aan mijn schrijfsels 
op deze plek. Met an-
dere woorden, dit is de 
laatste keer dat ik vanaf 
deze plek het woord 
tot jullie richt. Zoals 
de meesten wel zullen 
weten treed ik tijdens de 
Algemene Leden Verga-
dering af als voorzitter 
van MTC De Hondsrug. 

Nee, er zijn geen problemen, of eigenlijk ook wel: Ik bezit 
namelijk geen motor meer. Dat lijkt mij de allerbeste reden 
om geen voorzitter meer te zijn van deze mooie motorclub. 

Dat houdt meteen ook in dat ik vanaf 31 maart, wanneer 
het contributiejaar afloopt, geen lid meer ben van de club.

Met pijn in het hart moet ik bekennen, want motorrijden 
is toch wel een heel leuke hobby. Ik heb dan ook met 
veel plezier vijf jaar lang leiding gegeven aan een leuke 
en gezellige motortoerclub. In deze periode is de club 
gegroeid van zo’n 35 leden tot zo rond de honderd leden. 
Een respectabel aantal. MTC de Hondsrug zit dan ook niet 
stil. Als je ziet hoe vol de jaarlijkse agenda zit, dan kun je je 

soms afvragen: Organiseren we in deze tijd niet teveel? Het 
blijkt van niet, want de animo voor de toerritten is hoog, 
evenals alle andere evenementen. Gewoon doorgaan zou 
ik zo zeggen.

Mijn afscheid als voorzitter brengt ook met zich mee dat 
ik geen deel meer uitmaak van de redactie van De Uitlaat-
klep. De gehele redactie stopt er zelfs mee. Ik kan me voor-
stellen dat het moeilijk zal zijn om het clubblad, de website 
en onze pagina op Facebook op hetzelfde hoge niveau te 
houden, maar ik denk zeker dat er leden zijn die deze taken 
kunnen voortzetten. Je bent zeker nodig. Meld je dan aan 
bij Henk Kroezen of Anne Veendijk. 

De agenda van dit jaar is met de Contactavond afgeslo-
ten. De nieuwe is al echter alweer deels gevuld. De eerste 
activiteit is op zaterdag 24 januari als we gaan kegelen in 
zalencentrum Bentlage. Als ik jullie dan niet zie, dan zeker 
toch op de Algemene Leden Vergadering op vrijdag 13 
februari bij Bert van Boven. Dan is het ook het moment om 
afscheid te nemen. Rest mij iedereen, zowel de leden als 
de sponsors van onze club hele fijne kerstdagen en een 
goede jaarwisseling te wensen. En om in motortermen te 
eindigen: Houd ook in 2015 de mooie kant boven!

Met motorgroeten, Trix Meijer

Inhoud

1

bezoekt USA Contactavond

Bert Kreuze
..

Het Waal
krijgt 500 euro van MTC

Sinterklaas 

J
a

a
rg

a
n

g
 3

3
 - N

u
m

m
e

r 4
 - d

e
c
e

m
b

e
r 2

0
1

4

MTC

op de motor door Italiëe

5Kort nieuws

Snertrit Contactavond USA Nieuwe redactie

Dagrit over bergenColumn 7 8

20 22 25

Van de voorzitter

De Uitlaatklep is een uitgave van
Motor Toer Club De Hondsrug.

Voorzitter
Trix Meijer 
Geuzingerbrink 33, 7812 NS Emmen 
Tel. (0591) 643246
E-mail: trixmeyer@ziggo.nl

Secretaris
Annegienus Veendijk
Heidebloemstraat 8, 7887 EB Erica
Tel. (0591) 302949
E-mail: anne@veendijk.eu

Penningmeester
Bé Duinkerken
Asserbrink 5, 7812 NJ Emmen
Tel. (0591) 616349
Betalingen: NL10INGB0003024300
MTC Hondsrug, Emmen
E-mail: duinkerken1709@hotmail.com

Bestuursleden
Eppie Nieuwlaat
Wim Brouwer (vice voorzitter)

Toercommisie
Bé Duinkerken
Wim Brouwer

Redactie
Henk Kroezen 
henk.kroezen@ziggo.nl
Trix Meijer  
Rob Nibbelke

Vormgeving/ opmaak
Anouk Stals
www.a-choice.eu

Fotografie
Leden MTC de Hondsrug

Redactieadres
Geuzingerbrink 33, 7812 NS Emmen

Oplage 80 exemplaren
Verschijning elk kwartaal
Druk Multi Copy Emmen

Volgende Uitlaatklep
De volgende editie verschijnt:
eind maart 2015.
De deadline voor inleveren van 
toerverslagen en reisverhalen is: 
1 maart 2015.

www.mtcdehondsrug.nl
www.facebook.com/MTCDeHondsrug

Van de redactie
Met pijn in het hart tikt de redactie van De Uitlaatklep deze tekst in. Want 
het is de laatste keer dat we op deze plek het woord tot jullie richten. 
Zoals jullie weten hebben we (Rob, Trix en Henk) besloten om met onze 
werkzaamheden voor het verenigingsperiodiek te stoppen. Dat heeft 
verschillende redenen waar we nu maar niet op ingaan. We hebben het wel 
met ongelooflijk veel plezier gedaan. 

Want wij vinden dat het clubblad bijdraagt tot de binding in de club. 
Natuurlijk gebeurt dat ook bij de toerritten, maar daar heb je eigenlijk maar 
kort de tijd om met elkaar te praten. Via het clubblad blijf je op de hoogte 
van het wel en wee binnen de vereniging. Daarom zijn we ook weer blij dat 
de nieuwe editie weer een mooie is geworden. Met weer veel toerverslagen, 
een mooi reisverhaal over een trip naar Italië en het laatste clubnieuws. 
We hopen dan ook dat de nieuwe redactie net zoveel steun vanuit de 
club krijgt als wij dat hebben gehad. Blijf daarom vooral spontaan een 
verhaal insturen en probeer mee te werken als je gevraagd wordt om een 
toerverslag te schrijven. Als we het samen doen kunnen we veel meer 
bereiken. 

Tot slot wensen wij iedereen die de club een warm hart toedraagt 
een hele mooie Kerst en natuurlijk en vooral een fijn en veilig nieuw 
motorjaar..

Middagrit Aankondiging feestavond

Overhandiging cheque Vakantieverhaal Italië11 12
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Kort nieuws

Zoals bij elke vereniging het geval is, 
dus ook bij MTC De Hondsrug, zijn er 
altijd wisselingen in het ledenaantal. 
Dit keer zijn er helaas meer 
opzeggingen dan aanmeldingen. 

Nieuw lid per 01 oktober: 
Bennie Kip

Opzeggingen per 1 april:
Wim en Klazien Harmers
Henk Kroezen en Trix Meijer
Bert Kreuze en Marja van Dijk
Renate Schürmann en Albert Grooten

Opzegging aspirantlidmaatschap:
Cor Doorten

Al eerder 
stonden 
er in De 
Uitlaatklep 
recepten. 
Maar nog 
niet eerder 
van koeken. Op verzoek plaatsen we 
nu het recept voor havermoutkoek-
en. Eppie Nieuwlaat verraste alle 
aanwezigen op de Contactavond 
met deze heerlijke lekkernij. Smullen 
maar.

Ingrediënten
250 gr havermout
500 gr zelfrijzend bakmeel
500 gr bruine basterd suiker
400 gr margarine of roomboter
6 of 7 appels
Kaneel en suiker

Bereiding
Meng de havermout met het meel 
en de suiker. Laat de boter smelten 
en doe dit dan door het mengsel.
Schil de appels en snij deze in dunne 
plakjes, bestrooi deze met kaneel 
en suiker. Doe het baksel voor ¾ 
deel op de bakplaat en verdeel het 
gelijkmatig. Verdeel hierover de 
appelschijfjes en strooi dan de rest 
van het mengsel gelijkmatig over de 
appel. Doe de plaat in de oven en 
laat deze 45 minuten bakken op 175 
graden. En dan lekker van genieten!

Misschien heeft iedereen dit bericht al 
gelezen via de mail en/of is het aan de 
aandacht ontsnapt, maar de nieuwe 
redactie van De Uitlaatklep is nog niet 
compleet. 
Daarom plaatsen we dit bericht nog-
maals in De Uitlaatklep. Er hebben 
zich ondertussen vier mensen onder 
voorbehoud aangemeld, daarom is het 
niet zeker of zij ook daadwerkelijk in de 
redactie plaatsnemen. Meld je dus aan!

Iedereen zal er van overtuigd zijn,
 dat het clubblad De Uitlaatklep:
-  een bijzonder mooie en waardevolle 

informatiebron is voor leden en vrien-
den van de MTC De Hondsrug;

-  de leden dichter bij elkaar brengt, 
omdat we meer informatie over onze 
clubactiviteiten met elkaar kunnen 
delen;

-  toegevoegde waarde geeft voor het 
motorrijden in de club;

-  door vele motortoerclubs graag 
gelezen wordt en zij mochten willen 
dat ze een clubblad hebben zoals wij;

-  door de jaren heen verslag geeft van 
onze evenementen;

-  geschiedenis schrijft door datgene wat 
wij met elkaar beleven uit eigen hand 
en geest vast te leggen.

-  al decennia lang deze waarden in zich 
heeft; 

- moet blijven bestaan.

Ik ben er van overtuigd dat er onder de 
clubleden capaciteiten aanwezig zijn en 
die de wil hebben om een steentje bij te 
dragen voor De Uitlaatklep. 

Je vraagt je wellicht af Ik heb dit werk 
nog nooit gedaan, kan ik dat wel? Hoe 
moet ik dat doen? Hoeveel tijd moet ik 
er in steken? Moet ik het alleen doen? 
Wat moet er allemaal gedaan worden? 
Allemaal logische vragen, maar Henk 
Kroezen helpt je op weg.  Stuur een 
mailtje naar: henk.kroezen@outlook.
com en je krijgt antwoord op alle 
hierboven gestelde vragen.  Jouw inzet 
wordt op prijs gesteld.

Anne Veendijk

Koen Prummel is op 1 januari 2015 precies 25 jaar lid van MTC De Hondsrug. 
Koen is niet alleen rijdend lid, maar heeft zich in al die jaren met hart en ziel 
ingezet voor de club. Rijden in clubverband doet hij nog sporadisch, maar 
hij bezorgt nog steeds op een aantal adressen het clubblad. In het verleden 
was de 68-jarige Emmenaar onder andere bestuurslid en zeventien jaar 
redacteur van De Uitlaatklep. Het bestuur feliciteert Koen met zijn zilveren 
lidmaatschap bij de club. 

Koen Prummel 25 jaar lid

  Zondag 24 januari 2015   Feestavond   Jans Heijne & Karst van Oosten

  Vrijdag 13 februari 2015   ALV Algemene ledenvergadering   Bestuur

Jaarprogramma 2015

Komen en gaan

Oproep nieuwe redactieleden Recept havermoutkoek

Beste wensen,

Wij wensen alle leden 

en partnerleden hele 

fijne kerstdagen en 

een gezond en veilig 

motorjaar 2015.

Het bestuur

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.

MTC in het nieuws
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Een nieuw begin
ColumnDoor: Henk Kroezen

‘Partir c’est mourir un peu.’ 
Afscheid nemen is een 
beetje sterven. Zo erg wil 
ik het niet noemen, maar 
afscheid nemen doet 
altijd een beetje zeer. Elke 
dag neem je wel afscheid 
of ontmoet je iemand. 
Maar het ene afscheid is 
het andere niet. Daarom 
vind ik het jammer dat 
ik afscheid ga nemen 

van een fijne club. In de afgelopen jaren heb ik de club zien 
groeien van 35 leden naar rond de honderd nu. Ik ben blij dat 
ik daar deelgenoot van was. Dat betekent ook dat ik heel veel 
nieuwe mensen heb leren kennen. Dat geeft een goed gevoel. 

Ik kan nu heel veel zaken op gaan noemen wat ik allemaal 
heb beleefd, dat ga ik niet doen. Ik heb denk ik wel weer een 
beetje nieuw elan binnen de club gebracht. Zo ziet de website 
er gelikt en professioneel uit en is de club helemaal bij de tijd 
met de Facebookpagina. Dat geldt natuurlijk ook voor De 
Uitlaatklep, volgens sommigen het mooiste clubblad van een 
motortoerclub. Dat wil ik wel even genoemd hebben. Erg leuk 

vind ik ook dat ik de meerdaagse ritten weer nieuw leven heb 
kunnen inblazen. Met een groep gelijkgestemde motorrijders 
een aantal dagen onderweg zijn dat geeft toch een kick. Ik 
hoop dat de club daar nog lang mee doorgaat. Helaas maak 
ik dat zelf niet meer mee nu ik mijn motor heb ‘moeten’ 
verkopen. De meeste voldoening heb ik echter geput uit de 
Open Toerritten. Al enige jaren achtereen hebben we op mijn 
initiatief een aantal instellingen kunnen verblijden met een 
mooi bedrag. 

Van het afscheid van mijn motor heb ik geen last gehad, wel 
van het niet meer kunnen rijden, want motorrijden was en 
blijft wel mijn mooiste hobby ooit. Ik hoop in ieder geval 
nog wel eens op een motor te kunnen zitten. Dat zal wel 
huren worden, maar dat is ook goed. Afscheid nemen, het 
klinkt allemaal zo zwaar. Dat hoeft niet, want afscheid nemen 
betekent meteen ook een nieuw begin. Daar krijg je ook weer 
energie van. Ik heb ondertussen andere hobby’s en daar haal 
ik veel voldoening en energie uit. Heel veel zelfs. Dus wat dat 
betreft zal ik geen tranen laten bij het afscheid van MTC De 
Hondsrug. Wel ga ik mensen missen. Ik wens iedereen heel 
veel veilige kilometers.  

Henk Kroezen

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

ONTDEK DE ULTIEME CROSSOVER
Krachtig. Voorzien van de meest innovatieve technologie en gemaakt om u te verbluffen.
Dat is de nieuwe generatie Nissan QASHQAI.

v.a.  20%  bijtelling

DE NIEUWE GENERATIE NISSAN QASHQAI
NU IN DE SHOWROOM!

Phileas Foggstraat 10                        7821 AK Emmen                        Tel. (0591) 61 81 28                        www.van-boven.nl
Autobedrijf Van Boven

*Consumentenadviesprijs Nissan QASHQAI 1.2L DIG-T (85 kW/115 pk) Visia v.a. € 23.150,- (o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage à € 45,- en kosten rijklaar maken). Vanaf leaseprijs gebaseerd op Nissan QASHQAI 1.2L DIG-T (85 kW/115 pk) Visia o.b.v. 48 maanden/15.000 km per jaar 
full operational lease via Nissan Business Finance, incl. verzekering excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaarduitvoering.

QASHQAI-gamma: 3,8-5,8 l/100 km, resp. 26,3-17,2 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 99 gr/km tot 129 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.
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Gelukkig houdt het weer het vandaag. Net 
terug van een korte vakantie en alweer een 
geweldige dag met gelijkgestemde prettig 
gestoorde motorrijd(st)ers. Bergen? Rivieren? 
Kanalen? Kastelen? Dat wordt waarschijnlijk 
een eind rijden vandaag als we dat allemaal 
willen gaan zien. Met zo’n ondertitel moet 
deze dag wel met een volle tank worden 
begonnen.

Om half tien vertrekt de eerste 
van drie groepen motoren in zui-
delijke richting. Bergen? Zijn die 
er ook in Nederland dan? Jazeker 
en niet zo heel ver van Emmen. 
De Holterberg en de Luttenberg 
liggen op 85 km van Emmen, dus 
voor een dagrit zeker haalbaar. 
Heerlijke stuurwegen met rustige 
vergezichten vergezellen ons in 
het grensgebied langs Coevorden 
en Hardenberg. Zo vroeg op weg 
is het een ontspannen rit, niet 
druk, droge weg en veel om van 
te genieten. 

Pleisterplaats
In het Overijsselse is veel gedaan 

aan de doorgaande wegen; de 
Holterberg met scherpe bochten, 
steile hellingen en afdalingen 
bereiken we daarom al na vijf 
kwartier. ’t Losse Hoes, van ouds-
her een pleisterplaats, is rijkelijk 
voorzien van heerlijke zitjes, met 
een ontspannen sfeer, uitsteken-
de koffie en dito appeltaart. Ook 
voor wielrijders zonder verbran-
dingsmotor is het een doel op 
zich om hier te rijden, dat was 
vroeger ook al zo. 

Op onze motor moet goed reke-
ning gehouden worden met de 
inspanning die men op twee wie-
len zonder hulpaandrijving moet 
leveren om deze berg te slechten. 
Rustig aan tijdens het inhalen, 
zicht houden in bochten en 
rekening houden met de volgers 
in de groep. Veiligheid voorop. Via 
Holten draaien we noordwaarts 
en rijden zelfs een gedeelte van 
de Luttenbergring. 

Een motor-racecircuit dat veel 
lokaal racetalent heeft voortge-

bracht. Prachtige wegen met dito 
bochten, rechte stukken en lange 
curves.

De Luttenberg
De Luttenberg zelf is het kleine 
broertje van de Holterberg, ont-
staan in dezelfde ijstijdperiode als 
bijvoorbeeld ook de Hondsrug. 
Erg geliefd bij wandelaars met 
prachtige, ingetogen natuur. We 
nemen alle tijd om het gedeelte 
van Dalfsen naar Ommen in ons 
op te nemen als we rond de 
middag op een terrasje in hartje 
Ommen plaatsnemen. Langs de 
Vecht gaat het daarna verder in 
noordoostelijke richting om in 
Hardenberg uit te komen en via 
Dedemsvaart richting Drenthe 
de rit te vervolgen. Toch nog een 
felle bui treft ons vlak bij Mep-
pen, maar op het eindpunt op de 
markt in Emmen zijn we al weer 
droog. Snel het rittenformulier 
invullen want er valt nog wat de 
beleven op Emmen On Wheels 
dat diezelfde dag wordt gehou-
den. 

Door: Wim HassinkDagrit over bergen

Vroeg uit de veren voor  rit over bergen
De Luttenbergring
De Luttenbergring is een stra-
tencircuit met een lengte van 
3150 meter. Het circuit kent 
een groot aantal bochten, 
waar veel gevraagd wordt 
van de stuurmanskunst van 
de rijders. De Luttenbergring 
kan dan ook met recht een 
stuurcircuit genoemd wor-
den. Tweehonderd meter na 
de start duiken de rijders de 
Koolhofbocht in. Even verder-
op bereiken zij de Tiesbocht, 
een haakse bocht. Hierna 
volgt de Buurtschapweg met 
een lang aanhoudende linker 
en twee dito rechterbochten.

De Hellendoornweg is in 
feite een combinatie van 
drie bochten: na een flauwe 
linkerbocht volgt een meer 
dan haakse bocht naar rechts 
en dan tenslotte nog een 
flauwe bocht naar rechts. De 
Hellendoornseweg is een 
nagenoeg geheel rechte weg 
met een lengte van circa 800 
meter. De derde hairpin die 
in het circuit voorkomt is de 
Bakkersbocht, eveneens naar 
rechts. Alle toeschouwers 
kunnen naar hartenlust ge-
nieten van de motorsport: de 
liefhebbers van pure snelheid 
langs de rechte gedeelten 
en de bewonderaars van het 
bochtenwerk in een van de 
vele prachtige bochten. 

Op twee plaatsen langs het 
circuit zijn tribunes opge-
bouwd: bij de start en bij 
de Pinnersbocht. Vanaf de 
laatstgenoemde tribune 
hebben de toeschouwers een 
fantastisch uitzicht op het 
meest spectaculaire deel van 
de Luttenbergring.   

Dagrit over bergen
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ChequeDoor: 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

Met hulp van veel gastrijders hebben de 
leden van MTC De Hondsrug maar liefst 
500 euro bijeen gereden voor de bewoners 
van het begeleid wonen complex Het Waal 
in Emmen. Bijna vijftig motorrijders en 
passagiers kwamen op zaterdag 21 september 
bij Motorhuis Bakker in Nieuw-Weerdinge 
aan de start van de Open Toerrit van MTC De 
Hondsrug. 

De cheque werd op zaterdag 4 
oktober bij Autobedrijf Misker 
door voorzitter Trix Meijer over-
handigd aan de 24-jarige Alwin 
Boelema in het bijzijn van zijn 
vader, projectleider Job Venema 
van de Baalderborg Groep en 
leden van de motortoerclub. 
Alwin is een van de toekomstige 
bewoners van Het Waal.

“Het geld”, zegt Venema, “wordt 
gebruikt om de gemeenschappe-
lijke ruimtes in te richten. In eer-
ste instantie hadden een zorgver-
zekeraar en de overheid daarvoor 
geld beschikbaar gesteld, maar 
ondanks dat de overeenkomst 
al was getekend, werd deze op 
het laatste moment ontbonden. 
Nu moeten we dit met elkaar 
opbrengen. We zijn daarbij afhan-
kelijk van subsidieverstrekkers en 
particulieren. Daarom zijn we ook 
heel erg blij met initiatieven zoals 
die van MTC De Hondsrug.”

In Het Waal, een idee van de ou-
ders en uitgewerkt door de Baal-
derborg Groep in Hardenberg 
en woningstichting Domesta in 
Emmen, komen 24 appartemen-

ten die worden bewoond door 
evenveel jongere bewoners met 
een beperking. De bedoeling 
is dat in januari 2015 de eerste 
jongeren er hun intrek nemen. 
Een verslag van de rit stond in de 
vorige uitgave van De Uitlaatklep.

500 Euro voor 
bewoners Het Waal
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Reisverhaal

Donderdag 19 juni Lermoos 
(875 km)
Vandaag eerst maar eens zien 
hoever ik kom, afhankelijk van 
de verkeersdrukte op de Duitse 
autobahn. Ik schat zo ongeveer 
tot Rothenburg ob der Tauber 
te komen. Zo’n 575 km. De reis 
verloopt echter voorspoedig. 
Tegen twee uur ben ik daar al. 
Het blijkt een feestdag te zijn 
in Beieren. Een dag waarop het 
vrachtverkeer niet mag rijden. 
Als ik nog even doorrij zit ik in 
Lermoos in Oostenrijk. Dat is wel 
300 km verder, het voordeel is 
dat ik morgen geen hinder meer 
heb van vrachtverkeer. Helaas 
moet in het laatste half uurtje de 
regenbroek nog aan. Shit hap-
pens. Maar dat wordt in Lermoos 
ruimschoots goedgemaakt met 
een lekkere pizza en daarna de 
sauna in. Heerlijk.

Vrijdag 20 juni Fulpmes 
(100 km)
Vandaag een makkie, weinig ki-
lometers. Ik heb van tevoren een 
hotel in Fulpmes, bij Innsbrück, 
gereserveerd. Ik neem een mooie 
alternatieve route door de bergen 
waarbij ik de Fernpass en Kuhkai 
(lelijk skidorp) en diverse andere 
passen over kom. Weer word ik 
beloond met een leuk (familie) 
hotelletje met sauna. Geweldig 
gastvrije mensen. Mijn dag is 
weer goed.

Zaterdag 21 juni Oderzo 
(300 km)
Op weg naar het eigenlijke begin 
van de rondreis, Oderzo, bij Trevi-
sio (Veneto). Prachtige tocht via 
de Brennerpas (niet de tolweg) 
(Foto 2) naar Brunico, vandaar 
zuidwaarts door de Dolomieten 
(Foto 3 en 4). Geweldig mooie rit. 
Hotel Primotel in Oderzo valt wat 
tegen, maar een kleinigheidje 
hou je altijd. Wat ook tegenvalt, 
is dat het hotel nog maar liefst 62 
kilometer van Venetië verwijderd 
is!

Zondag 22 juni Venetië 
(rustdag)
Ik sta vroeg op. Om 8.10 uur stap 
ik op de Goldwing naar Punto 
Sabbione even voorbij Lido 
di Jeselo. Ik parkeer de motor 
dicht bij de boot voor het luttele 
bedrag van vier euro voor de 
hele dag. Bewaakt en onderdak. 
Ik pak vervolgens de boot naar 
Venetië (Foto 5). Ik ben al vaak in 

deze stad geweest, maar er zijn 
nog altijd dingen waar ik niet aan 
toe was gekomen en die ik nu wil 
zien. Dat is allemaal gelukt. Om 
vijf uur met de boot weer terug 
naar Punto Sabbioni. Eerst maar 
even een hapje eten bij een bij 
mij bekend goed adres. Na een 
goede maaltijd weer terug naar 
het hotel. Toch wel handig als je 
met de motor bent en achterop 
een file van 10 km rijdt. Volgens 
goed Italiaans gebruik rij je dan 
gewoon over de doorgetrokken 
streep, tegenliggers of niet. Eerst 
denk ik nog, dat mag toch niet. 
Nadat ik door zo’n vijftig motoren 
op die manier ben ingehaald 
denk ik: Het zal wel. Gas geven. 
Een half uur later ben ik de file 
voorbij. De rest van de vakantie 
heb ik mij maar aan de Italiaanse 
gebruiken gehouden.

Maandag 23 juni Ronta 
(300 km)
Opnieuw vroeg op pad. Van-
daag gaat de rit naar Ronta, in 
de buurt van Florence. Langs 
Venetië Mestre en dan de Po-
vlakte op. Niet bijster interessant 
allemaal. Pas na 200 km begint 
het echte Toscane (Foto 6). Het 
weer wordt ook prachtig. Ik heb 
Toscane in mijn herinnering als 
heuvelachtig, dus dat ik nog even 
over twee passen van zo’n 1000 
meter hoog over moet komt als 
een totale verrassing. Toch mooi. 
Om half drie ben ik in Ronta. Het 
familiehotel Marrani is een beetje 
oubollig maar wel charmant. Ik 

Italiaanse stedentrip 
op de motor

Het wordt weer eens tijd voor een grote trip. 
Italië dit keer. Marja, mijn partner, ziet op 
internet een autorondreis van Kras Reizen. 
Maar wat met de auto kan, kan natuurlijk 
ook met de motor. Dit keer dus geen tentje 
mee, maar alleen hotelovernachtingen. Ook 
wel eens handig. Het wordt een stedentrip, 
waarbij ik de route tussen de steden Venetië, 
Florence, Rome, Napels en Montefiascone zelf 
kan invullen. Ook de route heen en terug moet 
ik zelf regelen.

Foto 15

Foto 2

Foto 1

Foto 3 Foto 4 Foto 5
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word door ‘die mamma’ hartelijk 
ontvangen (Foto 7). Ze vertelt 
dat ze speciaal voor haar gasten 
een viergangen diner serveert 
voor twintig euro. Dat is mooi, 
dan hoef ik ook niet meer op 
zoek naar een restaurant. En niet 
onbelangrijk na een warme rit is 
er ook een zwembad. Heerlijk.

Dinsdag 24 juni Florence 
(rustdag)
Ondertussen maak ik kennis met 

een Nederlands echtpaar en 
een paar Belgische dames die 
dezelfde trip maken als ik maar 
dan met de auto. Vlakbij het 
hotel is een treinstation. Florence 
is zo gemakkelijk te bereiken 
en je stapt midden in de stad 
uit. Ideaal. Een van de Belgische 
dames biedt aan om met haar in 
de auto mee te rijden naar het 
treinstation. Hoef ik niet op de 
motor naar de stad. Prima toch. 
Verschillende ‘highlights’ van de 
stad bekeken. Het Uffizi, Ponte 
Vecchio (Foto 8), Mercato Nuove 
etc. Florence is een prachtige 
stad. Wel warm. 32 graden. Maar 
aan het eind van de dag is er 
weer het zwembad en een koel 
biertje. Wij Drenten zeggen dan: 
Het mag wel zooo.

Woensdag 25 juni Tagliata 
(350 km)
Verder maar weer. Naar Tagliata 
op dertig kilometer van Rome. 
Helaas eerst enige tijd het 
regenspul aan. Het gezegde is: 
Er leiden vele wegen naar Rome. 
Nou, mijn weg gaat over de heu-
vels en bergen rond Florence de 
Casentino, via Arezzo, Cortona, 
Lago Trasimeno, Perugia naar 
Assissi. Uiteraard heb ik in die 
plaats de beroemde basiliek van 
Franciscus bekeken. Groots qua 

inrichting en afmetingen (drie 
verdiepingen) en ligging. Prach-
tig (Foto 9). Nu nog even 185 km 
naar Tagliata. Het is inmiddels 
weer 29 graden. Om 18.30 uur 
arriveer ik bij Hotel Villa Valente. 
Gelukkig ook een hotel met 
zwembad. De kamers liggen zelfs 
rond het zwembad. Super! (Foto 
10 en 11)

Donderdag 26 juni 
(Dagje Rome)
Volgens de hotelier kan ik het 
beste naar Rome op de motor. 
Heel simpel wordt mij verteld. 
Mits je na half tien gaat. Dat 
klopt, binnen veertig minuten 
sta ik in de achtertuin van paus 
Franciscus, oftewel recht achter 
de Sint Pieter in hartje Rome. 
De Sint Pieter is een van de 
beroemdste kerken ter wereld 
(Foto 12). Het is grijs, grauw weer. 
Er staat een enorme rij mensen 
voor de kerk. Ik heb eigenlijk 
geen zin om in zo’n rij te gaan 
staan, maar het dreigt serieus 
te gaan regenen en de rij wordt 
snel korter. Toch maar in de rij 
dus. Na een half uur ben ik bin-
nen. Meteen daarna barst er een 
enorme regen- en onweerbui 
los! Niet normaal. Wat een geluk 
dat ik net op tijd binnen ben. 
Na binnen uitgebreid de Sint 

Reisverhaal

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 10

Foto 9

Foto 11
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Pieter bekeken te hebben is het 
buiten weer droog en schijnt de 
zon weer. Het is weer 28 graden. 
Rome is zo groot dat je keuzes 
moet maken wat je wilt zien. 
Eerst maar eens naar de beroem-
de Trevi fontein. Helaas… in de 
steigers. Dan maar de Spaanse 
trappen. Jammer dan…in de 
steigers. Vervolgens een bustoer 
door Rome gepakt. Zo’n dubbel-
dekker met open dak. Zie je wel 
veel. Onder andere het Colos-
seum… in de steigers. Zucht! Om 
aan het eind van de Rome weer 
uit te rijden is iets ingewikkelder. 
Wat een gigantische drukte. Maar 
een ding scheelt, ik val met mijn 
Goldwing goed op tussen al die 
scootertjes. Dat, gecombineerd 
met mijn nieuwe Italiaanse rijstijl, 
schiet toch sneller op dan met 
een auto. Maar het blijft opletten. 
Voorrang hebben en voorrang 
krijgen blijven ook in Rome twee 
heel verschillende dingen.

Vrijdag 27 juni (Rustdag)
Een dagje niks is ook wel fijn. De 
hele dag wat aan het zwembad 
gelegen en gelezen. Lekker ge-
luncht, weer wat gelezen en een 
biertje van het eind van de mid-
dag. ‘s Avonds heerlijk gegeten. 
Wat wil een mens nog meer.

Zaterdag 28 juni (Rondje 
Bracciano)

Vandaag klim ik voor de veran-
dering maar eens weer op de 
motor. Beetje in de omgeving 
rondkijken. Onder meer naar 
Bracciano bij het Lago Bracci-
anno. Eerst rij ik naar het stadje 
zelf. Ik parkeer mijn motor en 
doe de boel slot waarna er een 
man aan komt wandelen die 
uitgebreid mijn motor begint te 
bekijken. Hij stelt wat vragen in 
het Engels. Hij vindt het prachtig. 
Nou moet ik zeggen dat ik in 
heel Italië maar één Goldwing 
heb gezien dus die dingen zijn er 
behoorlijk zeldzaam. Nadat hij is 
uitgevraagd moet hij weer terug 
naar zijn werk, naar zijn café. Dat 
is aan de overkant van het plein. 
Ik zeg, dat komt mooi uit, ik kom 
een kop koffie bij je drinken. 
Dat vindt hij zo leuk dat hij mij 
de koffie aanbiedt. Sympathiek 
toch. Dat is ook het leuke van 
alleen op stap zijn. Je hebt vaak 
onverwacht leuke ontmoetingen. 
Ik rij verder rond Lago Bracciano. 
Ik lunch in een strandplaatsje 
(Foto 13). Het is ondertussen zo 
warm geworden dat ik besluit 
terug te gaan naar het hotel en 
het zwembad in te duiken. De 
volgende dag zit ik weer de hele 
dag op de motor, voor vandaag 
is het wel weer genoeg.

Zondag 29 juni Durazzano 
(300 km)
Op weg naar Durazzano bij Na-
pels. Eerst over de drukke rond-
weg rond Rome. Dan een tachtig 
km lange erg vlakke en saaie 
weg. Daarna de heuvels in over 
een weg die vlak langs de zee 
loopt. Prachtige uitzichten. Het is 
zondag en erg warm. Dat vinden 
de autochtonen ook. Het is dus 
ook erg druk langs de kust (Foto 

14). Als ik in Durazzano aankom 
is de eerste tegenvaller dat er 
geen zwembad is, de tweede dat 
de badkamer van mijn kamer zo 
vies is dat ik die eerst maar eens 
heb laten schoonmaken voor ik 
ga douchen. Een slecht hotel, 
maar ja, het is niet anders. Ik ben 
diezelfde middag nog wel in de 
auto met een van de Belgische 
dames naar Napels geweest. We 
zijn over de wandelpromenade 
aan het water van Napels gewan-
deld en in de auto door Napels 
gereden. Van de beruchte crimi-
naliteit niets gemerkt. We heb-
ben ons geen moment bedreigd 
gevoeld. Wel met eigen ogen 
gezien dat het huisvuilprobleem 
in en om Napels inderdaad 
gigantisch is. Wat een geweldige 
troep overal. Zonde. Napels is op 
zich een mooie stad.

Maandag 30 juni Amalfi kust
(270 km)
De Amalfi kust ligt tussen 
Solerno en Sorento en staat 
bekend als een van de mooiste 
kusten van Europa. Het ligt even 
ten zuiden van Napels. Werke-
lijk schitterend om te rijden. 
Afwisselend hoog en laag vlak 
langs de kustlijn (Foto 15). Door 
dorpjes die tegen de bergen 
lijken aangeplakt, met de dorpjes 
Amalfi en Positano (Foto 16) als 
hoogtepunten. Schitterend. Ik rij 
over prachtige weggetjes maar 
wel zeer vermoeiend.

Dinsdag 1 juli Herkolaneum
Zo dicht bij de Vesuvius rijden 
en dan niets van de vulkaanuit-
barsting zien kan natuurlijk niet. 
Ik heb mij laten vertellen dat 
Herkolaneum beter bewaard is 
gebleven dan Pompeï. Dus op 

Reisverhaal

Foto 12

Foto 13 Foto 14 Foto 15 Foto 16
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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!

naar Herkolaneum. Zeer indruk-
wekkend en interessant om te 
zien zijn de overblijfselen van 
de vulkaanuitbarsting in het jaar 
72 na Chr. Je moet je voorstellen 
dat je de door de straten loopt 
van een dorp, dat daar al meer 
dan 2000 jaar ligt (Foto 17). Heel 
bijzonder. Helaas is het te laat om 
nog met de boot naar het eiland 
Capri te varen. De rest van de 
middag heb ik daarom de straten 
van Sorrento verkend met hier 
en daar prachtige uitzichten op 
de baai van Napels (Foto 19).

Woensdag 2 juli Montefiascone
Weer noordwaarts. Naar Mon-
tefiascone, bij Lago Bolsena. 
Grotendeels dezelfde route terug 
naar Rome en vervolgens naar 
Bracianno. Vlakbij wonen fami-
lieleden van vrienden van ons. Ik 
heb afgesproken daar op bezoek 
te gaan. Ze wonen daar geweldig 
in de heuvels met een prachtig 
uitzicht vanaf hun terras. (Foto 
20). Vandaar nog ongeveer zestig 
km naar Montefiascone waar 
ik logeer in Altavilla, een leuk 
stadshotel. Het heeft ook wel wat 
om zo vanuit je hotel het stadje 
in te lopen.

Donderdag 3 juli Bolsena
Vandaag rij ik zestien kilome-
ter naar Bolsena. Ik weet daar 
een barbier waar je je nog kan 
laten scheren op de traditionele 
manier. Dat blijkt een geweldige 
ervaring en pure verwennerij. 
Dit is in Nederland praktisch niet 
meer mogelijk. Te arbeidsinten-
sief wordt gezegd. De scheer-
beurt in Bolsena kost 6,30 euro. 
Vervolgens ga ik naar het strand 
van het meer van Bolsena, waar 
ik een parasol huur en me op een 
strandbedje neervlij (Foto 21). 
Heerlijk gelezen en gezwommen. 
‘s Avonds eet ik samen met de 
reisgenoten, die dezelfde trip 
maar dan met de auto maken. 
Een soort afscheidsetentje. 

Vrijdag 4 juli Lermoos (750 km)
Ik word heel vroeg wakker. Dan 
ook maar vroeg op pad. Om 
even na zeven uur stap ik op de 
motor. Ik heb vandaag 750 km 
voor de boeg. Naar Lermoos. 
Voor het eerst pak ik in Italië 

de tolweg. Door het Toscaanse 
gedeelte is dat niet eens zo heel 
erg beroerd om te rijden. Mooie 
uitzichten links en rechts van de 
weg. Mooi gelegen dorpjes en 
gele zonnebloemvelden. Daarna 
een heel stuk saaie autostrada. 
Pas ter hoogte van het Garda-
meer wordt het landschap weer 
mooier. Dan de Brennerpass over 
en een braadworstje met een pa-
tatje eten (Foto 22). Vervolgens 
over de Fernpass en dan ben ik 
om half vijf alweer in Lermoos. Ik 
logeer in hetzelfde hotel waar ik 
op de heenweg ook was. (Foto 
23). Ik heb geluk, want er is nog 
net één kamer vrij in het hotel. 
Eerst maar eens een groot glas 
bier, dat heb ik wel verdiend. Nu 
kan ik ook weer heerlijk even de 
sauna in gaan. Het hotel is zo vol 
omdat er in Garmisch Partenkir-
chen, tien kilometer verderop, 
een groot BMW treffen is waar 
30.000 motoren uit de hele we-
reld bijeen zijn. Mijn brommertje 
is daarom een wel heel vreemde 
eend in de bijt. Heb ik weer. De 
schnitzel en het biertje smaken 
er evenwel niet minder om.

Zaterdag 5 juli Weer thuis 
(875 km)
Wat het hotel in Lermoos ook zo 
geweldig maakt is het uitge-
breide en stevige ontbijt. Dat is 
heel wat waard. je houdt het er 
de hele dag op vol. Precies wat 
ik nodig heb. Vandaag is het 
alleen maar kilometers vreten op 
de Duitse autobahn. Kempten, 
Ulm, Würzburg, Fulda, Kassel, 
Paderborn, Osnabrück en opeens 
is daar Sellingen alweer (Foto 24).

ReisverhaalDoor: Bert Kreuze

Foto 17

Foto 19

Foto 20

Foto 21 Foto 22 Foto 23 Foto 24
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SnertritDoor: Jos König

Ja, snert is er en dat in overvloed. Zoveel we 
maar willen en dat alles voor een krappe 8,50 
euro. En dat in een gezellige omgeving in het 
vestingstadje Bourtange. Wij arriveren hier 
rond een uur of twee nadat wij gestart zijn 
op het voor ons welbekende parkeerterrein 
van de Mac-drive van Emmen. Om gebruik te 
kunnen maken van het aanbod zoveel snert 
als je maar wil voor 8,50 euro moeten wij met 
minstens twintig motorrijders zijn. Anders 
wordt het een kommetje snert voor 6,50 euro. 
Maar het is al snel duidelijk dat het schransen 
wordt, want het aantal deelnemers haalt met 
gemak de twintig.

Nadat de groep verdeeld is in drie 
groepjes beginnen we redelijk 
op tijd aan de rit. De schrijver van 
dit stukje mag zich verheugen 
de achterrijder te zijn van de 
kopgroep onder leiding van Karst 
van Oosten, één van de organi-
satoren van deze rit. De rit voert 
ons over een aantal mooie wegen 
langs de grensstreek. Het weer is 
een echte meevaller. Het is droog, 
niet al te veel wind, en de wegen 
zijn niet al te bezaaid met blad. 
Dit resulteert in een rit zonder 
ongelukken.

Smokkelroute
Het enige commentaar dat we 
aan tafel horen gaat over een stuk 
weg waarbij vooral de bijrijders 
het gevoel krijgen dat ze gelan-
ceerd worden. Terwijl ik, als ik dit 
hoor bij mijzelf denk dat het maar 
goed is dat de weg in Duitsland, 
even voorbij de ‘smokkelroute’ 
van Emmer-Compascuum, net 
gerepareerd is. 

Deze had kuilen en hobbels waar 
je echt door je veren heen klapte. 
En een prachtig wasbord die je 
aambeien aardig kietelde. En ja 
hoor, ik kan de mensen al horen 
gniffelen die mijn lichaamsom-
vang kennen, maar ik heb op 
mijn brommer extra aangepaste 
schokbrekers gezet die berekend 
zijn op mijn gewicht. Dus dat is 
niet de oorzaak.

Aangekomen in Bourtange 
komen wij net op tijd om het 
afschieten van het kanon mogen 
mee te maken. Dit maakt het 
binnenrijden in Bourtange wel 
iets lastiger en we moeten goed 
oppassen dat we geen bezoekers 

aanrijden of dat we zelf omvallen. 
Maar het gaat goed. Zoals ik al in 
het begin memoreerde snert is er 
in overvloed. Met roggebrood en 
vet spek voor diegenen die ervan 
houden. 

Enige minpuntje
Het enige minpuntje van deze 
middag is de manier van afreke-
nen door het restaurantperso-
neel. En dit is geen uitzondering 
want afgelopen voorjaar was ik 
hier ook met een andere club en 
toen hadden we hetzelfde gela-
zer. Ik hoop dat Karst er niets bij 
in geschoten is door deze manier 
van afrekenen.

Daarna gaat de rit weer ver-
der langs allerhande veld- en 
B-weggetjes over de zandbob-
bel van Sellingen en door de 
veenstreken van Groningen en 
Drenthe om dan weer te eindigen 
op de parkeerplaats van vertrek. 
Samenvattend kunnen we alleen 
maar constateren dat het een 
echte snertrit was, maar deze was 
niet ‘snert’.

Wat een ‘snert’ rit
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Contactavond USADoor: Anne VeendijkContactavond USA

The story of 
Tegen half tien in de avond wordt er op de 
deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. De 
Sint komt met twee van zijn knechten binnen. 
Op dat moment zien we Remko met zijn rug 
op straat liggen en blijft dit beeld een tijdje op 
het projectiescherm staan. 

We nemen voor de Sint spontaan 
tijd vrij en laten Remko zoals hij 
ligt. Sinterklaas neemt namelijk 
direct het woord en zegt dat hij 
blij is bij ‘De Enige Echte Motor-
club’ in Emmen aanwezig te mo-
gen zijn. Dat hij hierbij de naam 
van de club even niet goed weet 
en dan maar gauw de namen 
‘Hells Bengels’ en ‘No Cilinder’ 
noemt wordt hem vergeven. 

Spiekbriefje
Al gauw maakt de Sint gebruik 
van zijn Grote Boek, oftewel zijn 

spiekbriefje. Meerdere clubleden 
worden achtereenvolgens bij 
hem geroepen of toegesproken. 
Zij worden tot grote hilariteit 
van de overige aanwezigen, 
openlijk en grondig door de Sint 
doorgelicht. De Pieten strooien 
ondertussen met lekkers in één 
of andere hoek en vermaken jan 
en alleman.  We ontkomen er niet 
aan om naar de pijpen – dat wil 
zeggen de wensen - van de Sint 
te dansen en moeten van alles 
aanhoren, zeggen en tot over-
maat van ramp gaat iedereen ook 
nog zingen:
Sinterklaas kapoentje,
gooi wat in mijn schoentje, 
gooi wat in mijn laarsje.
Dank u, Sinterklaasje.

Na een stief kwartiertje verlaat 
de goedheiligman ons, samen 

met zijn Piet en Petra. De beste 
man heeft het druk. We zwaaien 
hem uit met ‘Dag Sinterklaasje’ 
en Remko mag eindelijk weer 
opstaan van het verstilde beeld-
scherm om op deze avond weer 
als barman verder te gaan. 

Havermoutkoek
Toen we rond acht uur in de 
werkplaats van Bert koffie gingen 
drinken, hadden wij niet kunnen 
bevroeden dat deze aangename 
verrassing op ons toe kwam. 
Bij de koffie wordt deze keer, 
met dank aan Eppie Nieuwlaat, 
havermoutkoek geserveerd. Het 
smaakt voortreffelijk en verras-
send lekker. De tot moes ver-
werkte goudrenetten zijn vers en 
fruitig als tussenlaag verwerkt in 
de tot kleine stukken gesneden 
koek. 

Na de koffie worden 36 leden 
naar boven geleid om onder het 
genot van een drankje te kijken 
en te luisteren naar de presenta-
tie van de avond. 
Jan Vos bedient de computer 
en vertelt daarbij, ondersteund 
door meerdere reisgenoten, de 
ervaringen van ‘hun’ motorreis 
door het westen van America. 
Het blijkt algauw dat ‘hun’, nu 
ook een beetje ‘onze’ motorreis is 
geworden. 

De route van deze ‘Indian Trails’ 
(georganiseerd door U.S. Bikers) 
stamt uit het wilde westen, is 
3000 mijl lang en gaat voor een 
deel over de Route 66. Fraaie 
beelden worden getoond van 
de overweldigende natuur in 
de vele Nationale Parken, van 
grote steden als San Francisco, 

Las Vegas en ook van vele mooie 
bochtige, maar soms ook 
ontiegelijk lange rechte wegen. 
De bijzondere locaties worden 
toegelicht met mooie verhalen 
en praktische informatie. 
Niet bij elk beeld wordt er iets 
verteld, want met een reis van 
zestien dagen lang zou de avond 
te kort zijn om een compleet 
verhaal te brengen. In de zaal is 
het een en al oog en oor voor de 
presentatie en worden er vele 
vragen gesteld . Duidelijk is dat 
de leden het interessant vinden, 
tot Sinterklaas binnenkomt en 
de pret een andere wending 
aanneemt. 

Barman Remko
Na de pauze heeft Remko - als 
barman - even weer rust. De rust 
is echter van korte duur, want 

hij wil en kan het niet laten om 
enthousiast en met veel plezier 
gevraagd en ongevraagd toelich-
ting te geven op de presentatie. 
Volgens meerdere reizigers 
van de Indian Trails staat er een 
vervolg van deze reis naar USA 
op stapel, maar dan ten noorden 
van deze Indian Trails. 

Ver na het laatste beeld op het 
projectiescherm is er plezier, 
de stemming is heel goed. Niet 
alles past in het verslag, maar 
heel helder is dat Jan Vos en zijn 
reisgenoten ons een plezierige 
en informatieve avond hebben 
bezorgd. Wellicht komt er weer 
een mooie avond over Amerika.
Een woord van dank aan de or-
ganisatie en aan de gastvrijheid 
van Bert van Boven is bij deze 
terecht gemaakt.

the Indian Trails
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Nieuwe redactieDoor: De redactie

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!!!

*ESP® is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG. De opgenomen actie geldt niet i.c.m. andere acties. Getoonde leaseprijs is in euro’s per maand en o.b.v. Swift S-Edition, Private Lease, 36 maanden, 12.000 km per jaar  
en 6 schadevrije jaren, incl. BTW en excl. brandstof. Dit product wordt aangeboden door Suzuki Financial Services.

De Swift S-Edition. Met € 2.000,- inruilpremie nú vanaf € 15.499,-
Private Lease vanaf € 389,- per maand all-in.

De Swift bestaat 30 jaar in Nederland. Dat vieren we met deze 
speciale uitvoering van de Swift, de S-Edition. Van deze unieke, 
genummerde Swift komen er maar 275 naar Nederland. U herkent 
deze King of the Road aan zijn opvallende uiterlijk en zijn grote 
aantal extra’s zoals airco, cruise control, radio/CD/ MP3-speler, 

verwarmbare voorstoelen, ESP®* (Traction en Stability Control)…  
en nog veel meer. Méér accessoires konden we voor deze Limited 
Edition niet bedenken. Kom nu bij ons langs, maar wacht niet te lang, 
want deze straat jongen is zeer geliefd bij een breed publiek. Er is 
overigens al een Swift, met inruilpremie, vanaf € 10.399,-.

Brandstofverbruik volgens Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 692/2008: 4,9-5,6 l/100 km; 17,9-20,4 km/l; CO2-uitstoot: 113–129 g/km. Genoemde prijs is inclusief BTW/BPM en exclusief afleverkosten.  
Kijk voor prijzen en voorwaarden op www.suzuki.nl.

Autoworld Van Boven Emmen
Phileas Foggstraat 10, 7821 AK Emmen, Tel. (0591) 618 128, www.van-boven.nl

*ESP® is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG. De opgenomen actie geldt niet i.c.m. andere acties. Getoonde leaseprijs is in euro’s per maand en o.b.v. Swift S-Edition, Private Lease, 36 maanden, 12.000 km per jaar  
en 6 schadevrije jaren, incl. BTW en excl. brandstof. Dit product wordt aangeboden door Suzuki Financial Services.

De Swift S-Edition. Met € 2.000,- inruilpremie nú vanaf € 15.499,-
Private Lease vanaf € 389,- per maand all-in.

De Swift bestaat 30 jaar in Nederland. Dat vieren we met deze 
speciale uitvoering van de Swift, de S-Edition. Van deze unieke, 
genummerde Swift komen er maar 275 naar Nederland. U herkent 
deze King of the Road aan zijn opvallende uiterlijk en zijn grote 
aantal extra’s zoals airco, cruise control, radio/CD/ MP3-speler, 

verwarmbare voorstoelen, ESP®* (Traction en Stability Control)…  
en nog veel meer. Méér accessoires konden we voor deze Limited 
Edition niet bedenken. Kom nu bij ons langs, maar wacht niet te lang, 
want deze straat jongen is zeer geliefd bij een breed publiek. Er is 
overigens al een Swift, met inruilpremie, vanaf € 10.399,-.

Brandstofverbruik volgens Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 692/2008: 4,9-5,6 l/100 km; 17,9-20,4 km/l; CO2-uitstoot: 113–129 g/km. Genoemde prijs is inclusief BTW/BPM en exclusief afleverkosten.  
Kijk voor prijzen en voorwaarden op www.suzuki.nl.

Autoworld Van Boven Emmen
Phileas Foggstraat 10, 7821 AK Emmen, Tel. (0591) 618 128, www.van-boven.nl

Zoals iedereen in het vorige nummer al 
heeft kunnen lezen stopt de redactie van 
De Uitlaatklep na dit nummer met haar 
werkzaamheden. Rob Nibbelke, Henk 
Kroezen en Trix Meijer hebben om hun 
moverende redenen te kennen gegeven niet 
langer beschikbaar te zijn voor redactionele 
werkzaamheden.

Dat betekent overigens niet dat 
De Uitlaatklep daarmee niet meer 
zal verschijnen. Twee oproepen 
van het bestuur hebben ertoe 
geleid dat een aantal leden wil 
bekijken of ze tijd en kennis 
voldoende hebben om het stokje 
over te nemen. Dat zijn Jos König, 
Wim Hassink, Bennie Grimberg en 
Gerrit Hilgen. 
Ze hebben vooral aangegeven 
wel eens een stuk te willen 
schrijven voor het clubblad. Dat 
betekent dat er ook nog iemand 
nodig is om de aangeleverde 
teksten te redigeren en gereed 
moet maken voor de opmaak. 
Henk Kroezen heeft aangegeven 
de nieuwe redactie te willen 
inwerken en bij te staan voor het 
eerste nummer van 2015.

Website en Facebook
Dat is overigens niet de enige 
taak die de nieuwe redactie zal 
moeten overnemen. Ook het 
bijhouden van de website en de 
Facebookpagina zal moeten ge-
beuren. Wat dat betreft is er nog 
genoeg te doen.

Opmaak
Dat brengt ons bij het volgende 
probleem. Anouk Stals, onze 
vaste dtp’ster van De Uitlaatklep, 
heeft te kennen gegeven ook te 
stoppen. Dat vinden we natuurlijk 
heel erg vervelend. Het nummer 
dat nu voor jullie ligt is de laatste 
die ze heeft opgemaakt.

“Ik heb er nog eens over nage-
dacht en ik heb besloten om 
na de decemberuitgave met de 
opmaak van De Uitlaatklep te 
stoppen. Het zou jammer zijn 
als niemand het zal overnemen, 
maar voor mij wordt het te druk. 
Helemaal als ik met een nieuw 
redactieteam, opnieuw moet be-
ginnen. Laten we van de laatste 
editie van 2014 in ieder geval nog 
een hele mooie maken. Ik heb 

het altijd met heel veel plezier 
gedaan.”

We bedanken Anouk voor haar 
inzet voor De Uitlaatklep en we 
hopen dat ze voldoende ener-
gie kan putten uit haar nieuwe 
werkzaamheden. Dat betekent 
dat de club ook op zoek moet 
naar een nieuwe opmaker. Wie 
hier ervaring mee heeft kan zich 
melden bij secretaris Annegienus 
Veendijk.

Rob, Trix en Henk wensen de 
nieuwe redactie veel succes bij 
hun nieuwe taak.

Uitlaatklep op 
zoek naar nieuwe redactie

1

bezoekt USA Contactavond

Bert Kreuze
..

Het Waal
krijgt 500 euro van MTC

Sinterklaas 
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MiddagritDoor: Henny BehrensDoor: Roelof PomperMiddagrit

Er is mij gevraagd of ik een verslag wil maken 
van de middagrit van 4 oktober. Nou ben 
ik geen beste schrijver maar ik wil wel een 
poging doen. Die bewuste zaterdag is voor 
mij wel een drukke dag. Want ik ben namelijk 
nog opa van twee kleindochters, die alle twee 
voetballen. En je voelt het al aankomen; opa is 
vaste supporter.

Maar ja, opa is ook gek van mo-
torrijden en toevallig moeten de 
beide meiden op dat tijdstip de 
groene grasmat op. Dus moet ik 
een keus maken, hetzij voetballen 
of motorrijden. Ik vertel de twee 
dat ik niet kom kijken bij hun 
voetbalwedstrijd. Ze vinden het 
wel jammer maar ze begrijpen 
het wel dat ik ook graag wil mo-
torrijden. De keus is dus gemaakt.

Voetbalkleren
Zaterdagmorgen om acht uur kijk 

ik eerst maar eens uit het raam 
kijken hoe het weer is. Dat ziet er 
goed uit. Mijn humeur is goed. 
Om 08.15 uur telefoon. Een van 
mijn kleindochters aan de lijn. 
Opa zegt ze: ik heb goed bericht. 
Je kunt wel bij mij voetballen 
komen kijken want de aftrap is 
vervroegd naar half tien. Dan 
kun je de wedstrijd nog zien en 
daarna kun je nog motorrijden. 
Kom je? Ja, wat doe je dan als 
motorrijdende opa? Naar het 
voetbalveld natuurlijk.
Kanariegele pak aan en op de 
motor naar het voetbalveld. De 
eerste opmerking die ik krijg 
is: deze voetbalkleren dragen 
we hier niet. Na afloop van de 
wedstrijd, het is dan 11.15 uur, rij 
ik naar Autobedrijf Misker waar 
onze middagrit start.
De familie Misker ontvangt ons 
heel gastvrij met koffie en ap-
pel- en slagroomgebak. Dat is 

goed geregeld. Als alle deelne-
mers aanwezig zijn worden we 
verzocht om naar buiten te gaan, 
want de voorzitster van de mo-
torclub overhandigt een cheque 
van 500 euro aan de Stichting De 
Waal, waarvoor wij als club een 
open toertocht hebben gereden. 
Deze mensen zijn erg blij met de 
bijdrage. Vervolgens stellen we 
ons op voor de foto.

Rare bediening
Tijd om op de motor te stap-
pen voor de middagrit die is 
uitgezet door Eppie Nieuwlaat 
en Annegienus Veendijk. We zijn 
ingedeeld in drie groepen. Ik zit 
in de eerste groep met Eppie als 
voorrijdster. Bij de eerste de beste 
kruising waar we volgens de Gar-
min rechts af moeten rijdt onze 
voorrijdster rechtdoor. Dit heeft 
tot gevolg dat we bij Nieuw-Dor-
drecht staan. Maar Eppie is niet 
voor een gat te vangen en lost dit 
keurig op door via een omweg bij 
Nieuw-Amsterdam weer op de 
route te komen. Over mooie weg-
getjes gaan we naar bikerscafé 
Calluna bij Ommen waar we toch 
als eerste groep aankomen, zodat 
we ook als eersten onze bestel-
lingen door kunnen geven voor 
het eten. Helaas voor ons houdt 
het personeel er een rare manier 
van bedienen op na, want wie als 
eerste de bestelling opgeeft krijgt 
als laatste iets te eten…

Na het eten, wat goed was, ver-
volgen we de tocht langs en door 
Alteveer, Hoogeveen, Wijster en 
Meppen, om te stoppen bij het 
eindpunt in Noord-Sleen. Eppie 
en Annegienus, dank voor een 
geslaagde middagtocht over een 
mooie route.

eerst naar voetbalwedstrijd kleindochters

Motorrijdende opa

We vertrekken vandaag vanaf sponsor Garage 
Misker in Emmen, waar ons lekkere koffie en 
een stuk gebak wordt aangeboden. Een lekker 
begin en vervolgens nog even lekker autootjes 
kijken in de showroom, altijd leuk. Buiten eerst 
nog op de foto en dan op weg. Het mooiste 
weer van de wereld op deze vierde oktober 
(ruim 20 graden) vergezelt ons vandaag 
tijdens deze middagrit.

Opnieuw de mooie route binnen-
door naar de omgeving Ommen 
waar we, na een paar keer even 
de juiste afslag missen, toch ar-
riveren bij het gezellig gelegen 
Bikers resto, waarvan de naam 
mij even niet meer te binnen wil 

schieten (Calluna, red.). Dit laatste 
is wellicht te wijten aan de als-
maar vorderende leeftijd waarbij 
men volgens zeggen wel eens 
wat wil ‘vergeten’. Hoewel mijn 
bestelling (een broodje ham-
burger) als één der eersten op 
papier wordt genoteerd door de 
bediening, heb ik per saldo net 
tijd genoeg om dit broodje voor 
het vertrek weg te werken.

Niet dat mijn gebit mij in de steek 
laat, maar domweg omdat er een 
paar mensen om mij heen en ik-
zelf na drie kwartier wachten nog 
niets voor onze neuzen hebben 
staan. Maar ach, met dat zonnetje 

in je nek en de gezellige mensen 
om je heen is je vergevensgezind-
heid héél erg groot. Ook op de 
terugweg zijn er wat ‘correcties’ 
op twee kruispuntjes, maar we 
komen keurig aan bij de snack-
bar langs de Provinciale weg bij 
Noord-Sleen.

Mijn geplande ijsje gaat helaas 
niet door. Domweg omdat de 
man geen ijs verkoopt. Daarom 
toch nog even een minpuntje 
voor mij persoonlijk, haha. Een 
heerlijke middag met prachtig 
weer, fijne weggetjes en leuke 
stops. Wat wil een mens nog 
meer?

Geplande ijsje gaat 
helaas niet door
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FeestavondDoor: Karst van Oosten

Kijk eens wat vaker 
in je spiegel

Partykegelen 

op feestavond MTC De Hondsrug

De feestavond van vorig jaar in Zalencentrum 
Bentlage in Emmer-Compascuum was 
een groot succes. Niet alleen was het eten 
voortreffelijk, ook de pogingen van veel leden 
om te zingen viel in de smaak. De organisatie 
was in de goede handen van Jans Heijne en 
Karst van Oosten. Beiden hebben zich ook 
weer gemeld om de feestavond van 2015 te 
organiseren.

Dat bij motorrijden het kijken heel belangrijk 
is, dat weet bijna iedereen. Je motor volgt 
je blik, dus altijd kijken waar je heen wilt, en 
nooit kijken waar je niet heen wilt. Maar wat 
ook belangrijk is, is het regelmatig kijken in 
je achteruitkijkspiegels, kortweg “spiegelen” 
genoemd. De basisregel is dat je zo ongeveer 
om de zeven seconden een korte blik in je 
spiegels werpt. Even kijken wat er achter je 
allemaal aankomt.

Op zaterdag 24 januari 2015 is Za-
lencentrum Bentlage opnieuw de 
plaats van samenkomst. In plaats 
van zingen met de karaoke-
machine hebben Karst en Jans 
afgesproken dat 
we dit keer vier 
uur lang gaan 
partykegelen. Dat 
betekent kegelen 
in een feestelijk 
jasje.  “We begin-
nen om acht uur ’s 
avonds met twee 
kopjes koffie met 
gebak”, vertellen 
de beide organi-
satoren. “Bentlage 
zorgt voor pas-
sende muziek op 
de achtergrond. 
Natuurlijk kan 
iedereen ook ver-
zoekjes indienen.”

Prijs
Als zich tussen de 
dertig en vijftig 
leden aanmelden 
is de prijs 29,50 
euro per persoon. 
Dat is inclusief alle 
consumpties, ove-
rigens met uitzon-
dering van buiten-

land gedistilleerd. Maar ook staan 
er nootjes op tafel en wordt zes 
keer met een luxe bittergarnituur 
rondgegaan. Met daarin gevulde 
eieren, diverse kaas- en worst-
soorten, Van Dobben bitterballen, 
minisnacks, miniloempia’s en 
pizza’s, stokbroodje met haring, 
brie, filet americain en eiersalade. 
Aan het einde van de avond is er 
voor iedereen nog twee kopjes 
koffie met twee belegde brood-
jes. De huur van de kegelbaan, 
77,50 euro, wordt onder alle 
aanwezigen verdeeld. Bij dertig 
leden betekent dat 2,58 euro. 

Aanmelden
“We hopen op veel aanmel-
dingen”, zeggen Karst en Jans. 
“Want als we meer dan vijftig 
aanmeldingen hebben gaat de 
prijs per persoon naar beneden 
naar 28 euro. Dus geef je op voor 
deze gezellige avond. Hoe meer 
mensen hoe meer vreugd en dus 
goedkoper. 

Aanmelden kan tot en met 
dinsdag 13 januari bij Jans:
jansheijne@gmail.com of Karst:
karstvanoosten@ziggo.nl. 

Maar minstens net zo belangrijk 
is het spiegelen bij het rijden van 
bochten in de bergen. Het bui-
ten/binnen/buiten is daarbij de 
basis. Maar wat je absoluut niet 
moet vergeten om telkens voor 
elke bocht (en dat zijn er wat) 
voor je aan de bocht begint even 
een blik in je spiegels te werpen. 
En dat betekent dus met al die 
bochten die elkaar in rap tempo 
opvolgen, dat je heel wat vaker 
dan één keer per zeven seconden 
in je spiegels zult moeten kijken.
 
Schrikken
Waarom is dat zo belangrijk? Wel, 
al rijd je nog zo snel, er zijn altijd 
jongens en meisjes met auto’s en 
motoren die nog sneller willen 

gaan. En dus moet je rekening 
houden met inhalers. Op rechte 
stukken niet zo spannend. Mis-
schien even schrikken als je 
opeens uit het niets wordt inge-
haald, maar op het rechte stuk is 
er meestal in de breedte genoeg 
ruimte om veilig ingehaald te 
kunnen worden.
 
In bochten wordt dat wat anders. 
Ga je voor een bocht naar rechts 
naar buiten (dus links op je weg-
helft als er een middenstreep is 
en helemaal links op de kleinere 
wegen als je goed zicht hebt) 
dan kan dat pijnlijk worden als je 
niet eerst even hebt gekeken in 
je spiegels of er toevallig op dat 
moment niet iemand bezig is om 
je in te halen. Een motorrijder 
die “opeens” voor de bocht naar 
links gaat terwijl hij/zij net wordt 
ingehaald, daar kun je wel wat bij 
verzinnen wat voor een vervelen-
de gevolgen dat kan hebben.
 
Nare gevolgen
Ga je voor een bocht naar links 
keurig naar buiten (dus helemaal 
rechts rijden) dan doe je dat met 
de bedoeling om op het juiste 

moment naar binnen te sturen. 
Maar het zou natuurlijk zo maar 
kunnen dat een motor/automobi-
list die achter je rijdt denkt: Goh, 
wat een aardige attente motor-
rijder. Die ziet mij aankomen en 
gaat keurig helemaal rechts rij-
den, zodat ik er makkelijk voorbij 
kan. En als jij dan ‘opeens’ instuurt 
naar binnen (links), omdat je niet 
hebt gespiegeld en dus helemaal 
niet aardig en netjes opzij ging 
om die motor/auto erdoor te la-
ten, ook dan kun je wel verzinnen 
wat voor een nare gevolgen dat 
kan hebben.
 
Dus rijdend in de bergen (of er-
gens anders waar mooie bochten 
zijn) altijd bij elke bocht even 
een blik in de spiegel voordat je 
begint aan het buiten/binnen/
buiten. Nog meer om aan te den-
ken terwijl je aan het rijden bent. 
Maar ja, motorrijden is een sport, 
zowel lichamelijk als geestelijk. 
Het is niet voor niets dat iedereen 
na afloop van de tocht bekaf is. 
Maar voor nog veiliger rijden is 
het spiegelen echt een noodzaak. 
(Met dank aan LCVM)

Spiegels
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EMMEN: Kapitein Nemostraat 50 (T) 0591 - 654 789  |  STADSKANAAL: Veenstraat 3a (T) 0599 - 613 655

= + = + =

Autobedrijf Misker  
dé 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 en Mazda moderne auto’s die vaak dankzij een zuinige motor ook nog eens financieel voordelig zijn.  
Zo rijdt u niet alleen in een fraaie auto, maar kunt u tevens rekenen op onze prima service. Kiest u op gevoel of laat 
u uw verstand spreken? Bij Autobedrijf Misker kiest u beiden: 100% rijplezier! 
Graag tot ziens in onze showroom.

Wij hebben tevens een aanbod van ruim 200 fantastische occasions!

Vind ons leuk op Facebook
www.facebook.com/
AutobedrijfMisker

TWEE ijzErsTErkE MErkEn ondEr één dAk
Autobedrijf misker

Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax (0591) 641646

Strak & Stralend

Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax (0591) 641646

Strak & Stralend

Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax. (0591) 641646

info@autoschadedepoel.nl
www.autoschadedepoel.nl

O o k  v e r k o o p  v a n  b a n d e n ,  z o w e l  m o d e r n  a l s  k l a s s i e k !

Harry Oosting Motoren
Ve r k o o p  /  I n k o o p  k l a s s i e k e  E n g e l s e  m o t o r e n  e n  o n d e r d e l e n .

Meer informatie: Tel.  0591-513970   -   harryoosting@hotmail .com

Tr i u m p h  –  N o r t o n  –  M a t c h l e s s  –  A J S  –  B S A
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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


