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We komen eraan!

MTC De Hondsrug
Serie 40-jarig bestaan

Sauerland Driedaagse
Geslaagd motorweekeinde

Graaf Kukel
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Pluvius is ons niet goed gezind dit 
jaar. Ondanks dat we in april een 
veel te droge periode kenden was 
het ook te koud en later veel te nat. 
Het KNMI heeft zelfs berekend dat 
de lente van 2013 tot de vijf koud-
ste aller tijden behoort. Dan kruip 
je niet met plezier op je motor. Ik in 
ieder geval niet. Motorrijden moet 
wel leuk blijven en daar hoort ook 

mooi weer bij. 
Motorrijden is extra leuk als je een doel hebt. Zo zijn Henk 
en ik op een vrije middag naar Tecklenburg gereden en 
hebben daar heerlijk in de zon op een terrasje gezeten. 
Ook heb ik meegereden tijdens de middagrit op 5 mei. 
Dat was wel weer even lekker en vooral leuk om veel leden 
weer te zien. De aanmelding overtrof alle verwachtingen, 
maar liefst 34 leden stonden aan de start. Dat betekende 
ook dat we in vier groepen vertrokken. Zoveel motorrijders 
brengt ook onherroepelijk logistieke problemen met zich 
mee. Zo moesten we in Vollenhove zelfs op twee terrassen 
naast elkaar plaatsnemen. Gelukkig was het zonnetje ons 
goed gezind dit keer.
Het bewijst ook dat het goed gaat met MTC De Hondsrug, 
jullie motorclub. Maandelijks melden zich nieuwe leden 
aan. Dat is verheugend om te zien. MTC De Hondsrug is 

ook een gezellige club. Dat willen we blijven uitstralen. 
Niets moet, alles mag als het maar binnen de opgestelde 
regels voor het rijden van toerritten gebeurt. Dat voorkomt 
ongelukken en dat is het laatste wat we willen hebben. 
Misschien is het goed dat iedereen die regels nog eens tot 
zich neemt. Ze zijn in te zien op onze website onder het 
kopje ‘MTC De Hondsrug’.
Ook minder goed nieuws kregen we dit voorjaar te horen. 
Het is altijd weer schrikken als je hoort dat een lid van de 
club ziek is. In dit geval ging het zelfs om twee leden die 
door verschillende vormen van kanker zijn geveld. Vanaf 
deze plek wens ik Koen Prummel en Bert Kreuze veel 
sterkte en beterschap.
Het verleidt me dan toch weer tot de uitspraak dat we 
voorzichtig moeten zijn. Een ongeluk zit in een klein 
hoekje. Elke maandag weer lees ik in de krant dat motor-
rijders betrokken zijn bij ongelukken. We willen dat als club 
liever niet mee maken. 
Ik wil toch positief eindigen. Volgend jaar vieren we het 
40-jarig bestaan. Daarover kunnen jullie het eerste deel uit 
een serie in de aanloop naar het grote feest in deze uitgave 
van De Uitlaatklep alvast lezen. Iedereen mag meedenken 
over de invulling van dat feest. De feestcommissie ziet jullie 
ideeën graag tegemoet.

Trix Meijer
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Sauerland Sponsor De motor van… 
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Volgende Uitlaatklep
De volgende editie verschijnt
eind september.
De deadline voor inleveren van 
toerverslagen en reisverhalen is 
20 augustus .

Van de redactie
Het tweede nummer van het jaar 2013 ligt alweer voor jullie. Een beetje 
eerder dan in de planning lag, maar omdat een deel van de redactie al in 
juni vakantie heeft hebben we gemeend de datum van verschijning een 
beetje naar voren te moeten brengen. Dat betekent niet dat jullie iets 
hoeven te missen, zeker niet. We hebben alle toerritten die in de afgelopen 
periode zijn geweest mee kunnen nemen. Inclusief de Sauerland 
Driedaagse. Helaas was het weer ons weer niet gunstig, maar daar willen 
we het op deze plek niet over hebben. In deze Uitlaatklep vinden jullie 
daarom verhalen over de Voortgezette Rijopleiding bij DIBO waar helaas 
te weinig leden gebruik van hebben gemaakt vernamen we. Een mooi 
verhaal van onze secretaris die een voorzet heeft gegeven voor een serie 
over het 40-jarig bestaan van MTC De Hondsrug en Jolanda Hemel stelt 
zichzelf een beetje voor, maar voornamelijk zet ze haar motor in het 
zonnetje. Natuurlijk komen de middagrit van 5 mei en de dagrit van 14 
april aan de orde evenals het resterende programma van dit kalenderjaar. 
Lees vooral ook het verhaal over onze sponsor de Postzegel- en Munten 
Centrale. De eigenaar was kortgeleden het slachtoffer van een brutale 
diefstal. Verder de gebruikelijke rubrieken. Al met al weer een uiterst 
leesbaar blad vinden we zelf. Wij hopen dat jullie er net zo over denken. 
Tot slot wensen we iedereen een geweldige vakantie toe met veel droge 
motorkilometers.

Veel leesplezier.

40 jarig bestaan Jaarprogramma

Rijvaardigheid Dibo Middagrit11 12
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MTC
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Kort nieuws

Emmenaar Koert Boois is get-
rouwd met Henny, heeft drie 
kanjers van dochters en vier 
schatten van kleindochters, dus 
allemaal meiden. Ook heeft hij 
drie schoonzonen om trots op 
te zijn.

Hij rijdt sinds zijn achttiende 
motor en heeft dan ook al op 
diverse scheurijzers mogen 
rondtoeren, cq  -racen. Momen-
teel rijdt hij op een nieuwe BMW 
R 1200 GS. Daarvoor had hij een 
Harley Davidson Fatboy Spe-
cial, een Yamaha R1, de Honda 
Fireblade enz. enz. Het meeste 
plezier beleefde hij toch wel met 
de Yamaha R1. “Hier kon ik op de 
A31 toch lekker mee uit mij dak 
gaan en kicken bij meer dan 300 
km per uur.”
Koert heeft ruim twintig jaar in 
de olie- en gaswereld gewerkt 

als wellsite geologist/logging 
engineer en verkende ongeveer 
alle delen van moederaarde waar 
maar olie en gas-water te vinden 
was. Daarna heeft hij achttien 
jaar gewerkt bij de gemeente 
Emmen als inkoper/projectle-
ider en hoofd van de technische 
dienst/wagenparkbeheer.
Momenteel probeert hij als 
vutter van een lange vakantie te 
genieten. Zijn hobby’s zijn nog 
steeds projectbegeleiding en 
klanten, vrienden, kennissen en 
familie voorzien van bouwkun-
dige
en technische adviezen.
“Ik ben geen stilzitter. Als het 
even kan zit ik om fit te blijven 
op de racefiets/mountainbike. 
Dat is toch belangrijk voor ons 
allemaal?” Zoals de foto laat zien 
voelt Koert zich een echte globe-
trotter. Hij maakt dan ook samen 
met zijn vrouw graag mooie 
verre reizen.

Koert Boois

Welkom 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

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

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

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

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

Jan Snippe 
rijdt al heel 
lang motor. 
De Klazie-
navener 
behaalde 
dertig 

jaar geleden zijn rijbewijs. 
Hij reed echter al op zijn 
vijftiende op een Harley Da-
vidson SS 250. Ester is sinds 
negen jaar zijn bijrijdster.

Sinds april van dit jaar is 
Jan in het bezit van een 
Yamaha FJR1300. Daarvoor 
reed hij zes jaar op een 
Suzuki Intruder1500. MTC 
De Hondsrug vindt hij leuke 
motorclub. “Er hangt een 
gemoedelijk sfeer. We hopen 
nog heel veel gezellige kilo-
meters te maken.”

Jan en Ester Snippe
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Dagrit DagritDoor: Bennie Grimberg en Herman Hemel

De eerste toerrit in het nieuwe seizoen 
2013 van MTC De Hondsrug zou op 24 
maart worden gereden. Vanwege de kou 
(gevoelstemperatuur min 10 graden) nam de 
toercommissie een wijs besluit. De tocht werd 
op het laatste moment afgelast. 

Gelukkig hoefde menig clublid 
daardoor geen keuze te maken. 
De keuze om wel of niet mee te 
gaan. Stel je eens voor: dat de rit 
wel was gereden en dat je er niet 
bij was geweest. Net zoiets als de 
Elfstedentocht van 1963 mis-
sen. Ik zie het al voor me op de 
eerstvolgende jaarvergadering. 
Was jij er toen niet bij dan? Wat 
een watje…

Verrassing
Dus werd de rit van 14 april 
de eerste toerrit in plaats van 
de tweede in 2013. Een mooie 
verrassing voor de twee organi-
satoren Gerard Kuper en Ger van 
den Berg. Jammer dat Ger door 
longontsteking bij het organise-
ren van de rit en ook bij het rijden 
van de rit verstek moest laten 
gaan. Beterschap Ger. Gelukkig 

was good-old Bé Duinkerken 
(who else) graag bereid de orga-
nisatie bij te staan. Gerard en Bé 
dus, ook een goede combinatie. 
Maar hierover straks meer.

Diezelfde Bé Duinkerken vroeg 
mij bij de tweede pauzeplaats in 
Onderdendam zo tussen neus en 
lippen door (eigenlijk tussen de 
alom genuttigde gehaktballen 
met mosterd) om ‘even een stukje 
te schrijven over deze toertocht’. 
Tja, als ik dat nou even eerder 
geweten, want dan was ik mis-
schien wel op tijd geweest bij het 
vertrek ’s morgens om half tien en 
had ik verslag kunnen doen van 
de hele toertocht. 

In de tuin
Ik zal het kort toelichten. Twee 
dagen druk in de weer geweest 
in de tuin (het mooie weer is in 
aantocht) en dan lees je zondag-
morgen zo tegen half tien de 
mail met de convocatie over de 
(vermeende) middagrit. Sh#t. Ver-
dorie, vertrek half tien. Ik kan echt 
heel snel in mijn motorpak, maar 
dat ga ik dus niet meer redden. 

Geen nood, eerst maar even bel-
len met de eerste pauzeplaats in 
Grootegast. Hoe laat verwachten 
jullie de motorrijders van MTC De 
Hondsrug? Antwoord: ze hebben 
gezegd dat ze er tussen half tien 
en elf uur zijn. Bedankt, ik weet 
voldoende. Maar met zo’n ant-
woord kun je niet zo veel. Ik schat 
in dat het toerend wel anderhalf 
tot twee uur duurt om in Groot-
egast te komen. En ik wil graag 
rijden vandaag. Bovendien heb ik 
Johan Schürmann gevraagd een 
keer als gastrijder mee te gaan. 
Die zit al vanaf zaterdagavond 
op een antwoord op zijn sms’je 
te wachten: wanneer vertrekken 
we, Bennie? Gelukkig is Johan 
behalve een snelle motorrijder 
(Ducati) ook een snelle beslisser. 
Dus een lang verhaal kort: om 
half twaalf stappen wij in Groot-
egast de restauratie ‘Any Time De 
Daltons’ binnen.

Afvallers
Met aldaar vele bekende gezich-
ten. Verdeeld in drie groepen 
vanwege de grote opkomst. 
In een van de eerste groepen 

De kop is er af! Pech 
onderweg

bleken helaas al een paar afval-
lers. De broers Herman en Henk 
Hemel konden niet verder omdat 
achtereenvolgens hun beide 
motoren weigerden. Jammer, 
ook bij een BMW kan dat dus 
voorkomen… Ik herinner me dat 
Herman of Henk (ik haal ze altijd 
door elkaar) vorig jaar bij onze 
tweede toertocht 2012 betrok-
ken waren bij het ongeluk in 
Loppersum. Een tip voor Herman 
en Henk: sla de tweede toertocht 
in 2014 maar gewoon over, er 
rust geen zegen op…

Ik zou nog even terugkomen 
op het duo Gerard en Bé. Nou, 
jullie mogen het nog een keer 
organiseren hoor. De rit via Lau-
wersoog (natuurpark) was in één 
woord schitterend. Je waant je 
in het buitenland. En altijd mooi 
om langs water te rijden en er 
ongepland te stoppen voor een 
rookpauze (voor voorrijder Bé 
een heel ongebruikelijke actie). 
Met nog een ongeplande stop 
ergens tussen Grootegast en 
Onderdendam omdat de tankin-
houd van een Ducati slechts 150 

km toestaat… En een geplande 
tweede stop in Onderdendam, 
alwaar de voornoemde gehakt-
ballen met mosterd als zondagse 
gezinsactiviteit werden geser-
veerd (zoals het mij leek door 
vader en kinderen). Mooi.

Motor in de sloot
Slalommen door pittoreske dorp-
jes, wat wil je als toerrijder nog 
meer? Het blijft natuurlijk oppas-
sen met modder en grind in de 
bochten. Getuige een onfortuin-
lijke motor in de sloot onderweg. 
Gelukkig niet een van de onzen. 
Het weer was iets minder dan 
was beloofd. Hetzij jullie als or-
ganisatie vergeven. De finish met 
een ijsje bij de snackbar in Weer-
dinge is voor herhaling vatbaar. 
In ieder geval gezelliger dan de 
schijnbaar gebruikelijke finish bij 
Aquarena. Daarmee wil ik nog 
niet zeggen waar de finishplaats 
in september zal zijn. Want dan 
ben ik één van de organisatoren. 
Samen met Wim Hassink. We zien 
het wel, dit was in ieder geval 
top. We kijken terug op alweer 
een mooie toerdag.

De eerste rit met de club van 
dit jaar was eindelijk op 14 
april. Eindelijk, omdat de 
eerste rit door de weersom-
standigheden helaas moest 
worden afgelast. 

Ondanks dat de rit begon in de 
regen werd het gedurende de 
rit toch droog en kwam de zon 
te voorschijn. 

Het genot om tussen de Friese 
weilanden door te toeren was 
voor mij jammer genoeg van 
korte duur. Mijn motor gaf de 
geest en deed helemaal niets 
meer. Ondanks de nodige hulp 
van mederijders moest ik toch 
de hulp van de ANWB inscha-
kelen. De rest van de groep is 
verder gereden zonder mijn 
vrouw Jolanda en mij. 

De monteur van de ANWB 
dacht het zo te kunnen fixen, 
maar helaas was dit niet het 
geval. De motor moest worden 
weggesleept. En voordat de 
motor op de sleepauto stond 
waren we al weer enkele uren 
verder. Al met al waren we om 
half vier weer thuis. Kortom een 
flinke tegenvaller. We hadden er 
juist erg veel zin in. 

Dinsdagavond is de motor 
opgehaald door Motorhuis 
Bakker. De monteurs hebben de 
spanningsregelaar vervangen 
en donderdagavond kon ik hem 
weer ophalen. 

De tweede rit op 5 mei is goed 
verlopen met veel zon en geluk-
kig geen pech.
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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.

Motorweer
ColumnDoor: Henk Kroezen

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!!!

Eigenlijk wil ik het niet over het weer hebben. Het weer is 
namelijk al het meest besproken onderwerp tijdens ver-
jaardagsfeestjes en op het werk. Daarom zou ik er hier niet 
over moeten schrijven. Maar toch doe ik het. Want zelden 
hebben we een beroerder motorvoorjaar gehad dan in 2013. 
Zelfs de eerste geplande motorrit van het jaar moest door bar 
slecht weer worden afgelast. De leden van MTC De Hondsrug 
kennende komt dat hoogstzelden voor. Zelf trof ik het ook niet 
tijdens het voorrijden van de driedaagse naar het Sauerland. 
Goedgemutst, zo frisjes was het ’s morgens, toen we gedrieën 
– ook Wim Brouwer en Bé Duinkerken waren mee – gingen we 
op stap. Zo rond de middag kon de voering uit de winterjas 
want het kwik steeg in Duitsland tot boven de 20 graden C. 
Een mooie motordag zogezegd. ’s Avonds na het eten een 
wandeling gemaakt in de omgeving en al snel stonden we in 
de sneeuw. Kunstsneeuw weliswaar, maar het lag er toch nog 
maar mooi. Volgens de beheerster van het hotel was maart 
zelfs een topperiode geweest voor wintersporters en voor het 
hotel betekende dat een welkome extra omzet. De tweede 
dag van de driedaagse benutten we om de uitgezette toer-
rit door het Sauerland te rijden en onvolkomenheden weg 
te werken. Ook moesten pauzestops worden gevonden. De 
weersverwachting was beroerd. Harde wind en regen. Geluk-
kig bleef het tot twee uur droog, daarna barstte de bom. Veel 
wind en veel regen dus. En we moesten nog honderd kilome-
ter. Voorzichtig de bochten door en het lichaam de verkeerde 
kant op draaien. De angst om te vallen zat er bij ons drieën in. 
Gaandeweg bleek echter dat de motoren en dan met name 
de banden geen problemen kenden met het natte wegdek 

en hun bestuurders de angst overboord gooiden. De snelheid 
werd opgevoerd en de bochten werden bijna even soepel 
genomen als bij droog weer. Het schijnt dat de grip op een 
nat wegdek maar dertig procent minder is dan op een droge 
straat. Gewoon een kwestie van durven en doen dus. Het was 
zelfs leuk om dat uit te proberen. We voeren de dramatiek nog 
een beetje op, want toen we de derde dag wakker werden 
sneeuwde het volop. Op de daken lag een pak sneeuw en alle 
bomen waren wit. Het zag er zelfs een beetje sprookjesachtig 
uit. Als je niet op de motor hoefde tenminste. Na het ontbijt 
de bagage weer in- en opgepakt. Het sneeuwde echter nog 
steeds. De thermometer wees 0,5 graden boven nul aan. Om 
en nabij het vriespunt dus. De eerste kilometers bleef het 
sneeuwen. ‘Gelukkig’ ging de sneeuw daarna over in regen en 
toen we dertig kilometer onderweg waren werd het droog. En 
dat bleef het de gehele verdere route. Het kwik steeg echter 
niet verder dan zeven graden. Frisjes hoor. We hebben het 
overleefd. Ik beloof dat ik het op deze plek nooit weer over het 
weer ga hebben. Zeker dit jaar niet, want alle ritten worden bij 
uitstekend motorweer verreden. Dat beloof ik dan weer niet, 
maar ik mag het wel wensen. 
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Of het door het koude weer kwam weet ik 
niet, maar de opkomst met zeven leden tijdens 
de DIBO rijvaardigheidsdag op zaterdag 6 
april was karig. Het was die zaterdagochtend 
ook echt koud en voor de meesten waren het 
ook meteen de eerste kilometers van het jaar. 
Goed aangekleed smachtten we er dan ook 
naar om na het theoriegedeelte naar buiten te 
mogen. 

De opzet van deze dag is een 
vervolg op de rijvaardigheidsdag 
die we vorig jaar hebben gehad. 
Dit keer was het thema Regio-
nale Motorvaardigheid Training 
(RMT). Deze training is in de jaren 
negentig door de noordelijke 
provincies ontwikkeld omdat er 
juist veel ongelukken gebeurden 
met motorrijders in de eigen re-
gio. Vandaar ook dat de provincie 
Drenthe een korting van 75 euro 
verleende. 

Motto
De ochtend werd gevuld met the-

orie over defensief rijden. Na een 
paar interactieve situaties van 
hoe we nu moeten rijden, had 
onze trainer het volgende motto: 
Je rijdt waar jij denkt dat het het 
veiligst is voor jezelf. Met een 
groep in baksteenformaat rijden 
is prima, maar je bepaalt naarge-
lang de situatie zelf waar je op de 
rijbaan rijdt.
Na de koffie werd onze rijvaardig-
heid op motor getest door wat 
slalom- en remacties uit te voeren 
op het DIBO terrein. Dat ging in 
het begin wat stroef door de kou 
en de weinige gereden kilome-
ters. Op de film op de website is 
dit duidelijk terug te zien.

Openbare weg
Na de lunch gingen we de 
openbare weg op, binnendoor 
naar Weerdinge, Valthe, Exloo 
en Borger. Telkens wisselden we 
van voorrijder en we stopten 
geregeld om bepaalde situaties 
of rijgedrag van de voorrijder te 

bespreken. Hoe hard mocht je 
daar Wim? Ik had geen idee. Bor-
den? Nee, die had ik niet gezien. 
Dat was nu juist het doel van 
deze middag. Omdat je veel in je 
eigen regio rijdt, heb je namelijk 
minder oog voor verkeersborden 
en gevaarlijke situaties. 
Na de koffiestop in Borger terug 
via Eserveen, De Kiel, Schoonloo 
en Sleen naar Emmen. Op de weg 
van Schoonoord naar Schoonloo 
viel het mij als achterrijder op 
dat iedereen netjes de gevolgde 
instructies volgde. Als er een 
vrachtauto tegemoet komt ga 
je aan de rechterkant van je 
weghelft rijden. Daarmee bereik 
je dat je beter zicht hebt op wat 
er achter de vrachtwagen rijdt 
en diegenen ziet jou ook eerder. 
Komt er een inrit ga je aan de 
linkerkant rijden. Het gaat om 
zien en gezien worden. Het was 
een mooie en leerzame dag en ik 
raad iedereen aan om eens een 
training te volgen.

Rijvaardigheidsdag 

Je rijdt daar waar jij denkt dat 
het het veiligst is voor jezelf

•	 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

Door: Wim Brouwer
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Middagrit MiddagritDoor: Wim Hassink

De voorbereidingen voor de middagrit op 5 
mei 2013 logen er niet om:  De vlag hijsen, het 
gras maaien, de kippen voeren, de ganzen op 
het nest zetten, de potplanten voorzien van 
nieuwe potgrond en daarna... op weg naar 
Aquarena. 

Dat was vervolgens flink schrik-
ken; sjonge jonge wat een 
opkomst!  Het was een geweldige 
opkomst met dit prachtige weer. 
André Alberts moest alles uit de 
kast halen om de groepsindeling 
(bij zoveel groepen) in korte tijd 
voor elkaar te krijgen. Maar dat 
lukte zoals gewoonlijk prima. 
Ook veel buddy’s waren gevuld. 
Iedereen had er zin in. Dat was 
duidelijk.

Goed opletten
Op weg richting Erm, vervolgens 
langs de Verlengde Hoogeveense 
Vaart door naar Noordscheschut. 

De weg langs de vaart leent zich 
voor flink gas erop, maar slechte 
wegkanten – waarvoor ook 
gewaarschuwd werd – kunnen 
stuurbewegingen flink bemoei-
lijken. Ook zijn er veel uitritten, 
fietsers, tegemoetkomende 
voertuigen en niet te vergeten 
zijwegen, soms met zeer beperkt 
zicht. Goed opletten dus.  

Verder via het Industrieterrein 
Hoogeveen, met laag oversche-
rende éénmotorige vliegtuigen 
die duidelijk een doorstart aan 
het oefenen waren. Met een 
shopperstuur had ik ze bijna aan 
kunnen raken. Overigens heb ik 
terplekke geen waarschuwings-
borden gezien. Er schoot met wel 
een aardige spreuk in gedachten 
voor een bord met een passend 
opschrift. ‘Met tegenwind stijg 
je op’. Heb ik zelf in deze tijden 
van crisis, nog niet zo heel lang 

geleden, veel baat bij gehad. 

Nederland
Over de A28 naar Fluitenberg, 
vervolgens via Echten naar 
Ruinen. Dat blijft altijd een mooi 
plekje.
Dan via Havelte, Steenwijk en 
Zuidveen via Nederland! Toepas-
selijk mag ik wel zeggen: op 5 
mei reden we door Nederland, 
het was er bepaald niet druk. Nog 
even tanken voor Blokzijl (met 
zijn gezellige drukte in het ha-
ventje) dan vervolgens door naar 
Vollenhove; in één streep!
Over de Vollenhovensedijk na-
tuurlijk, waar ‘ rijden in één streep’ 
in werkelijkheid niet bepaald 
rechtuit bleek te zijn. Ook de 
wangen van de motorbanden 
dus flink in aanraking met het 
wegdek laten komen. Leuk stuur-
dijkje, technisch, met bochten die  
goed te overzien waren, maar die 

Graaf Kukel, we  komen eraan!

hier en daar toch ook halverwe-
ge plotseling scherper werden!

Paleizen
Vollenhove kent een rijke historie 
van graven, ridders en haveza-
ten. De stad werd wel eens de 
stad der paleizen genoemd. 
Graaf Kukel is zo’n nieuwe 
havezate, de 25e om precies te 
zijn. Onze pauzelocatie: Graaf 
Kukel (de 2e) is gevestigd in het 
oudste pand van Vollenhove. We 
troffen het buitengewoon met 
dit terrasjesweer. We zaten met 
z’n achten aan één tafel, moesten 
echter ruim 90 euro aftikken. 
Enig ongeloof, hier en daar een 
huh! Bleek het bedrag van alle 
tafels van het terrasje te zijn. Dat 
liep dus goed af. 

De tweede helft van de rit nam 
een aanvang, echter niet nadat 
onze voorrijder was ingefluisterd 

dat de groep toch vooral nog 
een ijsje ergens wilde nuttigen. 
Het ijsje liet niet lang op zich 
wachten, zij het dat Bé volgens 
kenners geen ‘A’ locatie had ge-
kozen. We stopten in De Wijk bij 
een klein restaurant. ‘Kan ie nog 
steeds niet’, werd er gefluisterd. 
‘Gaat hem wel vaker niet zo goed 
af’, wist een ander te melden. De 
kritiek werd echter snel de kop 
ingedrukt door de verfrissende 
heerlijkheid. ‘No hard feelings 
Bé’; perfect voorgereden, we 
staan zelfs op de film; prachtig.
 
We reden oostwaarts richting 
Hollandscheveld. Blijft altijd 
een merkwaardige plaats dat 
Hollandscheveld, je verwacht er 
bloembollen – tulpen natuurlijk - 
maar niets van dat al. 

Big smile
Met de zon in de rug en een ‘big 

smile’ op het gezicht reden we 
een deel van de route nogmaals, 
nu echter in tegengestelde 
richting. Aardig hierbij was dat 
ook behendigheid, maar liefst 
twee keer, geoefend kon worden. 
We staken de Hoogeveense Vaart  
twee maal over via een smal 
bruggetje.

Door Veenoord/Nieuw-Am-
sterdam, of was het Nieuw-
Amsterdam/Veenoord, ik haal 
die twee steeds door elkaar, ging 
het richting Emmen. Inmiddels 
flink tegen half zes bereikten we 
het eindpunt en kon het ‘punten 
bijschrijven’ beginnen.
 Daar werd nog even druk de 
voorpret ingefluisterd… we gaan 
naar het Sauerland! Tot over drie 
weken werd er geroepen. De 
wegen zijn verkend, de groepen 
ingedeeld. Op naar vrijdag 24 
mei.
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‘Je moet niet eerder janken 

dan dat je klappen krijgt’

Ja, daar zit je dan. Vraagt Henk mij om even 
een verhaaltje te schrijven over het Sauerland 
weekend. Hij moet het wel zo spoedig 
mogelijk hebben, het liefst gisteren. Ja Henk, 
zo gaat dat niet met vrouwen. Ik ben zondag 
thuis gekomen en zag in mijn agenda al dat dit 
niet gaat lukken. Maandag overdag zit ik druk 
met ‘mijn kinderen’ en ‘s avonds heb ik een 
verplichte lezing over kindermishandeling. 
Best interessant en ik tref het heel erg met 
mijn gastkinderen en hun ouders. Gelukkig 
maar.

Donderdag 23 mei
Het ziet er best wel triest uit. 
Iedereen had natuurlijk al lang 
gezien dat het slecht weer zou 
worden. Wij zijn nog al wat opti-
mistisch van aard en zeggen dan, 
‘Je moet niet eerder janken dan 
dat je klappen krijgt’. Achteraf 
jammer dat er een aantal afge-
zegd hadden.

Vrijdag 24 mei 
Om 6.30 uur opgestaan en jawel 

hoor een wit grasveld. Dan het 
thermo-ondergoed maar aan. 
Meestal als het in de nacht een 
beetje vriest is het overdag mooi 
weer. En ja hoor, het klopt. We 
zijn om 9.00 uur bij de Mc Do-
nald’s. In drie groepjes, twee van 
vijf en één van zes motorrijders, 
drie duopassagiers en twee auto’s 
vertrekken we. De temperatuur is 
niet hoog, een graad of 10 maar 
het belangrijkste, het is droog. 
Zoals iedereen kan zien op de 

foto’s (zie onze website www.
mtcdehondsrug.nl) zijn onze 
pauze plaatsen goed. We zijn net 
een groep van honger en dorst.

Via allerlei mooie wegen komen 
we in de buurt van Winterberg. 
Zo’n vijf kilometer voor we bij 
ons hotel zijn begint het toch 
wat te regenen en zakt de tem-
peratuur snel naar vijf graden. 
Gelukkig regent het niet zo hard 
dat we er erg nat van worden. Als 
we eenmaal binnen zijn horen 
we dat het daarvoor even flink 
gesneeuwd en gehageld heeft.

Bij het hotel aangekomen mo-
gen we onze motoren stallen in 
een warme ‘stal’, een overdekte 
ruimte achter het hotel en naast 
het zwembad. Ik denk dat er wel 
veertig tot vijftig motoren ge-
parkeerd staan. We hebben ons 
opgefrist en zijn daarna wat gaan 
drinken. Om 18.30 uur kunnen 
we van het dinerbuffet gebruik 

maken. Nog een beetje nageze-
ten en dan naar bed en op naar 
de volgende dag.

Zaterdag 25 mei
Het zou de slechtste dag gaan 
worden. Nou dat hebben we 
geweten. ‘s Morgens bij het op-
staan is de zon er al. Deze is heel 
de dag bij ons gebleven, zodat 
wij koffie kunnen drinken op een 
terras. ‘s Middags hebben we ook 
weer buiten bij het uitkijkpunt 
de Hohe Bracht in Lennestadt 
pannenkoeken genuttigd.
 ‘s Avonds om een uur of zes 
begint het dan toch te regenen. 
Nou prima. Wij hebben deze dag 
perfect weer en een mooie rit 
gereden. 
Wel is het raar dat je de andere 
groep tegen komt. Niemand 
rijdt verkeerd. Maar toch. Helaas 
zijn de navigaties niet allemaal 
hetzelfde. Hier kun je eindeloos 
over doorzeuren. Wat doet het er 
toe, het is gezellig.

Zondag 26 mei 
Helaas motregen. We trekken 
onze regenpakken maar aan. 
Gelukkig word het niet veel 
erger. Het wordt zelfs weer droog 
na dat we iets meer dan de helft 
van de route hebben afgelegd. 
Onderweg hebben we nog een 
paar keer leuke stops gemaakt. 
Om een uur of vier zijn we weer 
in Klazienaveen.

Ik wil de organisatie van deze 
driedaagse hartelijk bedanken. 
Ook mag ik de heren Bert van 
Boven en Reinder Louwes niet 
vergeten. Zij reden met hun 
tweezitter achter onze groep. Zo 
konden ze ons een persoonlijke 
verzorging aanbieden met kaas, 
worst, chocolade en snoep.

Alle deelnemers heel hartelijk 
bedankt.

Sauerland SauerlandDoor: Fenna Vos

Sauerland driedaagse
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Postzegel- en Muntencentrale Emmen 

De ergste schrik is gelukkig voorbij. Patrick 
de Vries van Postzegel- en Muntencentrale 
Emmen slaapt ook weer redelijk goed, hoewel 
hij af en toe ‘s nachts toch nog wakker schrikt. 
De reden voor dit ongemak is de vrij recente 
diefstal van bijna de gehele munten- en 
postzegelcollectie uit zijn woning. De buit 
heeft volgens De Vries een waarde van bijna 
een kwart miljoen euro.

Het vermoeden bestond dat de 
inbrekers hem en zijn vriendin 
Sylvia hebben achtervolgd vanuit 
Antwerpen. Daar stond hij samen 
met zijn vriendin op een beurs. 
De Vries: “Achteraf bleek dat ze 

ons met zes man hebben staan 
opwachten bij de winkel. We kwa-
men die zondagavond laat terug 
en hadden geen puf meer om 
de muntencollectie nog naar de 
winkel te brengen. 

Normaal gesproken doen we dat 
altijd wel. We hebben de meest 
waardevolle munten in huis 
gebracht in de veronderstelling 
dat dit veilig zou zijn. Dat bleek 
dus een misvatting. Ze zijn er met 
alle munten, inclusief auto en de 
spullen die daarin lagen, vandoor 
gegaan. Waarschijnlijk zijn ze via 
de Kamer van Koophandel achter 

ons privéadres gekomen. Tot op 
heden hebben we niks meer ver-
nomen wat verband houdt met 
de roof. Ik ben verzekerd, maar 
moet er wel heel veel op toeleg-
gen”, vertelt hij teleurgesteld. 
“Gelukkig helpt een collega-
ondernemer mij om de collectie 
weer op peil te krijgen.” 

Patrick heeft in december 2004 
de Postzegel- en Muntencen-
trale aan het Kerkpad in Emmen 
overgenomen van de toenmalige 
eigenaar. Dit jaar bestaat de 
winkel 35 jaar. Maar door de roof 
en de vervelende financiële 

Sponsor

Troonswisseling goed 
voor omzet

Door: Trix Meijer

>>
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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!

bijwerkingen die dit heeft, maakt 
hij er geen feestje van.

Troonswisseling
“Hoe iemand er toe komt een 
fascinatie voor postzegels- en 
munten te ontwikkelen? Daar 
vraag je me wat. Van mijn opa en 
oma kreeg ik naar aanleiding van 
de troonswisseling in 1980, toen 
Juliana aftrad en Beatrix staats-
hoofd werd, een album met 
munten en postzegels. Ik vond 
het prachtig”, weet hij nog. “Dat 
moet de aanzet zijn geweest. 
Momenteel draait de handel, 
ondanks de recessie, ook weer 
goed. Dat komt mede door de 
recente troonswisseling. Beatrix 
heeft plaatsgemaakt voor Willem 
Alexander. Heel veel mensen ko-
pen dan een herdenkingsmunt 
of een serie munten. Daar hoef je 
geen verzamelaar voor te zijn.” 
Doordat de vraag groter is dan 
het aanbod, stijgen de prijzen. 
Er zijn steeds meer Europese 
verzamelaars voor euromunten. 
Een misvatting is dat alle munten 
veel geld waard zijn. “We krijgen  
veel mensen in de winkel die met 
euromuntjes die ze in hun por-
temonnee hebben gevonden. 
Deze zijn niets waard. Ze zijn 
veel met ander geld in contact 
zijn geweest en hebben krasjes 
en andere beschadigingen. Ook 
zijn ze veel aangeraakt. Het zuur 
wat in onze handen zit trekt in de 
munt. Dit blijf je altijd zien. Wij 
verkopen daarom alleen munten 
die uit setjes of uit muntrolpak-
ketten komen. Deze zijn onbe-
schadigd.

Patrick de Vries legt uit hoe de 
postzegel- en muntenhandel 
in elkaar zit: “Heel simpel. Je 
kunt het vergelijken met een 
kledingzaak, of welke andere 
winkel dan ook. Het is het inkoop 
– verkoopverhaal. Daar tussenin 
zit de winstmarge. Via beurzen, 
veilingen en andere handelaren 
probeer ik de collectie zo uitge-
breid mogelijk te krijgen, zodat 
het aantrekkelijk is voor mijn 
klanten.”

Zeldzaam exemplaar
Munten- en postzegelcatalogi 
van wel acht centimeter dik, 
geven een overzicht van wat 
er in een eeuw wereldwijd aan 
munten verschijnt. Een van de 
goedkoopste munten op dit mo-
ment is een Koreaans exemplaar. 
Die is te koop voor ongeveer een 
euro. In de duurdere klasse is 
moeilijk een bedrag te noemen. 
“Dat is afhankelijk van de oplage 
en kwaliteit van de munt of het 
biljet. Je kunt wel een zeldzaam 
exemplaar hebben, maar als de 
beeltenis op de munt versleten 
is, heeft dat meteen consequen-
ties voor de waarde”, aldus De 
Vries. “Maar ik wil wel een mooi 
voorbeeld noemen. Een bank-
biljet van 200 gulden uit 1914, 
bracht op een veiling maar liefst 
44.000 euro op. De duurste post-
zegel die de laatste jaar geveild 
is, is de Blauwe  Mauritius voor 
een kleine 190.000 euro. 

Naast verzamelaars weten ook 
beleggers steeds vaker de weg 
naar de munten- en postzegel-
centrale te vinden. “Munten zijn 
een goed beleggingsobject. 
De waarde van zilver en koper 
neemt toe. Dat worden de 
nieuwe edelmetalen”, meent de 
ondernemer. 

Op de vraag of de ‘gouden tijden’ 
voorbij zijn, doelend op de 
explosieve handel in (oud) goud 
en sieraden, wordt bevestigend 
geantwoord. “Heel wat mensen 
zijn hiermee het schip in gegaan. 
Als paddenstoelen schoten de 
bedrijfjes uit de grond. Snel geld 
verdienen. Maar net zo hard als 
ze opkwamen, verdwijnen ze ook 
weer. Je kunt beter naar de goed 
gevestigde handel gaan dan 
bedrijfjes die een paar dagen 
in een hotel of iets dergelijks 
zitten. Ze geven meestal de helft 
van de waarde in vergelijking 
met de echte handel. Om iets te 
verkopen of laten taxeren, is het 
verstandiger contact met ons 
opnemen”, zegt De Vries.

Exclusief
Naast munten en postzegels is 
de winkel aan het Kerkpad in Em-
men uitgebreid met een grote 
collectie wenskaarten, met een 
exclusieve uitstraling. “Daar heb 
ik bewust voor gekozen. Vooral 
in het centrum van Emmen kun 
je op elke hoek van de straat een 
kaart kopen, meestal van het 
merk Hallmark. Voor mensen die 
graag aandacht besteden aan 
het sturen van een kaart, voor 
welke gelegenheid dan ook, kun-
nen hier tegen een vriendelijke 
prijs kiezen uit een exclusieve 
collectie. Daarnaast we hebben 
ook nog een heel groot assorti-
ment fun- en feestartikelen in de 
winkel”, vult De Vries aan. “Dus 
als je een feestje te vieren hebt, 
voor Abraham, Sara, geboorte of 
bruiloft, ben je welkom.”

Wie graag op de hoogte gehou-
den wil worden omtrent postze-
gels, munten of lokaal nieuws, 
kan de gratis app downloaden. 
Postzegels en Muntencentrale 
Emmen is de eerste in haar bran-
che in Nederland die dit heeft 
laten ontwikkelen. Dit kan via 
Google Play store onder pmc 
Emmen, of via de appstore onder 
pmc Emmen.

Postzegel- en 
Muntencentrale 
Emmen (PMCE)

Kerkpad 43
7811 AN Emmen

Tel: 0591-640925
Fax: 0591-648247

I. http://pmc-emmen.nl 

E. info@pmc-emmen.nl 
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De motor van… 
Jolanda Hemel

De 33-jarige Jolanda Hemel is sinds 1 
januari 2012 lid van MTC De Hondsrug. Haar 
echtgenoot, Herman, werd op dezelfde dag lid. 
Omdat er maar weinig motorrijdende vrouwen 
lid zijn van de club, was dat voor Rob Nibbelke 
reden om haar te vragen voor de rubriek De 
motor van… De in de Holtingerhof werkzaam 
zijnde Jolanda werkte hier graag aan mee.

Welke motor rijd je?
Ik rijd nu op een Honda Varadero, 
een 1000 cc tweecilinder. Ik moet 
er nog steeds aan wennen want 
ik was een motor met cardan-
aandrijving gewend. Een motor 
met kettingaandrijving rijdt toch 
anders.

Hoe lang heb je de motor al?
Deze Varadero heb ik sinds au-
gustus 2012. Ik heb er nu al ruim 
4000 km mee gereden. Daarvoor 
had ik verschillende andere 
motoren. Ik ben begonnen met 
een Honda Magna, een 700 cc en 
daarna een Yamaha Diversion van 
900 cc. Hierna heb ik vijf maan-
den een Honda Pan European 
gehad, maar die heeft Herman 
onbewust om zeep geholpen. Ik 
zal er niet over uitwijden maar 
het had iets met koelvloeistof te 
maken. Die motor heb ik inge-
ruild bij Motorhuis Bakker waar 
ik de Varadero gekocht heb. Een 
fijne motor die ik ook wel eens 
zelf uit de schuur haal om alleen 
te gaan rijden. Voorheen gingen 
we altijd met z’n tweeën rijden.

Sinds wanneer rijd je motor?
Ik rijd motor sinds 2006. Ik heb 
in februari van dat jaar mijn 
rijbewijs gehaald. Ik kan me nog 
herinneren dat het vrij koud was. 
Eerst het examen bijzondere ver-
richtingen gedaan en daarna het 
afrijden.

Vertroetel je je motor ook?
Hahaha, ik niet, ik gooi er alleen 
benzine in. Herman mag hem 
poetsen! Nee, zonder gekheid, af 
en toe dan was ik hem zelf ook 
wel eens een keer hoor.

Sleutel je zelf ook?
Nee, het onderhoud laten we 
doen bij Motorhuis Bakker. En we 
zijn lid van de ANWB Wegenwa-
cht. Dus als er eens pech is dan 
komen we wel weer thuis.

Waarom rijd je motor?
Puur voor de ontspanning. Je 
moet wel uitgerust zijn anders 
dan stap ik er niet op. Het moet 
wel veilig zijn. En dan de vrijheid 
natuurlijk en de kick die het mo-
torrijden geeft. Vorig jaar na een 
koffiestop ergens in “Tukkerland” 
wilden we wegrijden, maar moes-
ten we eerst een groep van zo’n 
veertig á vijftig motoren voor 
laten gaan. We kregen kippenvel 
toen ze aan ons voorbij reden.

Hoe hard heb je ooit gereden?
Met de Honda Pan European 
heb ik de 220 kilometer per uur 

wel eens gehaald, maar met de 
Varadero ben ik nog niet aan de 
200 kilometer per uur geweest. 
Ik ben er echter nog niet mee in 
Duitsland geweest, dus het kan 
nog komen. Even een keertje 
uitproberen hoe hard de motor 
wil en daarna niet meer.

Ooit brokken gemaakt?
Nee, geen aanrijding gehad. Wel 
eens een keer gevallen maar 
geen schade gehad.

Wat is je droommotor?
Als ik mocht kiezen toch weer 
een Honda Pan, maar dan een 
1300.

Wat is er zo leuk aan de MTC 
de Hondsrug?
Het is een gezellige club met 
mensen van alle leeftijden en al-
lemaal verschillende motoren en 
niets is te min! Een prima club.

Waarom ben je lid geworden?
Tja, omdat wij altijd toch maar 
het standaard rondje reden en 
we toch wel eens wat anders 
wilden doen. Het leek mij mooi 
om dan bij een club te gaan. Na 
de algemene ledenvergadering 
van vorig jaar zijn we gelijk lid 
geworden zonder ooit maar eens 
meegereden te hebben. En het 
bevalt ons prima.

De motor van... De motor van...Door: Rob Nibbelke

Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax (0591) 641646

Strak & Stralend
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Ate Ludwig: drie jaar secretaris 
(van 1980 tot begin 1983);
Henrie van der Velde: acht jaar 
voorzitter (2002 tot begin 2010) 
en (algemeen bestuurslid) van 
1999 tot begin 2002). Henrie en 
zijn vouw Iekje waren jaren actief 
lid in de feestcommissie en de re-
dactie en niet te vergeten actieve 
toerrijders.

De eerste voorzitter van MTC De 
Hondsrug was Willehad Kocks. 
Hij bekleedde deze post een 
jaar vanaf de oprichting in 1974. 
Andere mannen van het eerste 
uur waren:
Dick Reinders: vier jaar secre-
taris;
Jan Boer: vijf jaar penningmees-
ter;
Hans Keldermans: één jaar 
algemeen bestuurslid;
Jacky Kuick: één jaar algemeen 
bestuurslid.

Ik wil ook zeker de volgende 
bestuursleden noemen die mini-
maal één periode (van zes jaar) 
hebben gediend en duidelijk 
hun positieve bijdrage hebben 
geleverd aan onze motorclub:
Annet Hulshof-Mourits: negen 
jaar secretaris (haar man Piet was 
ook jaren actief lid);
Aly Venema-Houwing: zeven 
jaar penningmeester (haar man 
Stef was ook jaren actief lid);
Gerben Jager: zes jaar pen-
ningmeester (van 1997 tot begin 
2003);
Koen Prummel: tien jaar alge-
meen bestuurslid. Nog steeds 
lid.”

Motorclub viert jubileum

In 2014, om precies te zijn op 15 maart, 
bestaat Motor Toer Club De Hondsrug veertig 
jaar. Een jubileum om trots op te zijn en dat wil 
de club gepast vieren. Tijdens de Algemene 
Leden Vergadering is een Feestcommissie 
in het leven geroepen. De commissie zorgt 
ervoor dat dit heuglijke feit een gepast feest 
krijgt. Secretaris Annegienus Veendijk geeft 
de aftrap voor een serie met een overzicht van 
leden die belangrijk zijn (geweest) voor de 
club.

Ik vind het mooi dat er leden zijn 
die dit oppakken en niet (als van-
zelfsprekend) van de oude stem-
pel zijn. Dat maakt het allemaal 
ook toegankelijk voor de nieuwe 
leden. Over de eerste twaalf jaar 
weet ik echter maar weinig. In dit 
verhaal wil ik een aantal mensen 
noemen die belangrijk zijn ge-
weest en/of nog steeds zijn voor 
MTC De Hondsrug.

Er is slechts één persoon in onze 
motorclub die vanaf het eerste 
uur lid is (en nu alweer veertien 

jaar erelid) en dat is Henk Vrede-
veld. Henk is een serieuze kerel 
die altijd hart voor de motorclub 
heeft en twaalf jaar (1989 tot be-
gin 2002) bestuurslid was. Helaas 
zien we hem niet zo vaak meer.

Harry Kroeze was één jaar secre-
taris en aansluitend twaalf jaar 
voorzitter (van 1980 tot begin 
1992). Harry was ook erelid, maar 
heeft zijn lidmaatschap op eigen 
verzoek opgezegd. Harry is een 
kiene man en heeft veel struc-
tuur gegeven aan onze motor 
toerclub. Hij was een voorzitter 
zoals je (destijds) van een voorzit-
ter mocht verwachten, strak en 
volgens de regel van het spel 
handelend, maar wel de eigen-
schap de leden te kennen en een 
luisterend oor te zijn. Zijn vouw 
Marieke was ook jaren actief lid. 
Ik heb met Harry eens een quiz 
georganiseerd, heel leuk om te 
doen en goede herinneringen 
hiervan gehouden.

Als derde wil ik Rob Hoffman 
noemen. Rob was zeven jaar 
algemeen bestuurslid en daarna 
(van 1992 tot begin 2002) voorzit-
ter. Rob en zijn vrouw Jeannette 
hebben positief bijgedragen aan 
de groei en bloei van de vereni-
ging. Rob staat als erelid in de 
ledenlijst.

Andere bestuursleden die ik nog 
ken van vroegere tijden en jaren 
hun inzet hebben getoond zijn:
Tonnie Dillerop: twaalf jaar 
bestuurslid (van 1976 tot begin 
1989, waarvan één jaar voorzit-
ter); 
Rolf Zoer: elf jaar penningmees-
ter (van 1979 tot begin 1990); 
Klaas Tjassens: vier jaar voor-
zitter (1975 tot begin 1979) en 
jaren daarna (tot eind 80-er jaren) 
actief lid;
Han Jeuring: zes jaar secretaris 
(van 1983 tot begin 1989);
Henk Hassing: dertien jaar 
bestuurslid (van 1982 tot begin 
1995);

JubileumDoor: Annegienus VeendijkJubileum

Serie 40 jaar MTC De Hondsrug

De redactie heeft secretaris Anne-
gienus Veendijk gevraagd of hij een 
aanzet wilde geven voor een serie 
over het 40-jarig bestaan van MTC 
De Hondsrug. In dit nummer een al-
gemeen overzicht van veertig jaar 
MTC De Hondsrug. In de komende 
edities wordt een aantal (oud-)le-
den gevraagd naar hun ervaringen 
met de club. 

De redactie

Een aankondiging voor een filmavond in het 
blad Motor van 26 oktober 1979.

Henrie en Iekje van der Velde.

Krantenartikel hieronder:
De motorclub was toen net 13 jaar oud. 
Het mooie van het artikel is dat het een 
beeld geeft van de verscheidenheid van 
het jaarprogramma van weleer. Naast de 
toertochten waren er tal van recreatieve 
activiteiten. Jarenlang verzorgde de 
bekende journalist Henk Keulemans 
een dia-avond. Dit waren altijd druk 
bezochte avonden. Keulemans deelde 
jaarlijks met zijn beelden en enthousias-
te verhalen zijn (persoonlijke) ervaringen 
als redactielid voor Moto ‘73 in de motor-
sport met de motorclub.
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Jaarprogramma 2013
Jaarprogramma

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

= + = + =

Autobedrijf misker,  
de motor achter uw rijplezier!

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

Wij hebben tevens een aanbod van ruim 200 fantastische occasions!

    Dagrit 250 km   Jan en Rob          

    Avondrit 125 km   André en Sjaak K.

    Vroege Vogelrit 125 km   Remko en Bé

  Barbecue-Klootschieten   Jan en Fenna

    Gezelligheidsrit    Henk, Bé en Anne           

    Open toerrit voor goed doel 175 km   Bé, Henk en Wim B.

    Dagrit 250 km   Wim H. en Bennie                

    Middagrit 175 km   Wim B. en Bé

    Contactmiddag   Ger en Anne

    Feestmiddag   Karst en Jans

    Alg. ledenvergadering   Bestuur

Zondag 02  juni

Zaterdag 22  juni

Zondag11 aug

Zaterdag 24 aug

Zondag 01 sept

Zaterdag 14 sept

Zondag 22 sept

Zaterdag 05 okt

Zondag  .. nov

Zondag .. jan 2014

Vrijdag 14 feb 2014

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

Hoenderkamp 16
7812 VZ  Emmen

DRUKWERK
PRintEn
fUll coloUR
sign & bElEttERing
HUisstijl

mailing
gRootfoRmaat

KoPiEën

als U denkt aan ....

denkt U toch ook aan ....

REclamE

DEsign

tExtiEl

aDVERtEREn

KWalitEit
sERVicE

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
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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


