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Aftrap motorseizoen MTC De Hondsrug

Sauerland
We hadden dit niet willen missen

Autoservice Horstmann
Het is hier heerlijk werken

I have a Dream
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Inhoud

Van de redactie
Er is weer veel gebeurd in de gelederen van MTC De Hondsrug. Niet alleen 
zijn er al drie ritten geweest, ook hebben twintig leden met veel plezier 
rondgetoerd door het Sauerland. Volgens iedereen is een dergelijke tocht 
zeker voor herhaling vatbaar. Ook heeft de club weer nieuwe leden mogen 
verwelkomen. Daarnaast heeft de website (www.mtcdehondsrug.nl) weer 
wat aanpassingen ondergaan. De site heeft nu bijna zijn definitieve vorm 
gekregen. 
In de tweede uitgave van De Uitlaatklep natuurlijk weer alle verslagen van 
de ritten, een gesprek met sponsor Cor Horstmann, een verslag over de 
opening van de showroom van onze sponsor Motorhuis Bakker, nieuws 
van de Toercommissie, het resterende deel van het Jaarprogramma 2011 , 
de vaste column van Henk, de ‘oldtimer’ van Harrie Hulshof en een langer 
verhaal over het weekend naar Sauerland.
De vorige uitgave was bijzonder door het vernieuwde ontwerp en omdat 
hij helemaal in kleur was gedrukt. Ontwerpster Anouk Stals is hierop afge-
studeerd aan het Drenthe College. Dit keer is De Uitlaatklep opnieuw aan-
gepast. Met dank aan onze sponsor MultiCopy is het mogelijk geworden 
het clubblad aflopend op te maken. Dat betekent dat er geen witte randen 
meer om de pagina’s te zien zijn. De Uitlaatklep wordt steeds mooier. Ook 
nieuw is dat het clubblad voor het eerst 32 pagina’s dik is. Al met al valt er 
weer veel te lezen.

Veel leesplezier.
MTC

Sinds 15-03-1974

5Nieuwe leden

De motor van... Motorhuis Bakker Eerste dag rit Jaarprogramma Middagrit

Horstmann Autoservice Column: Dood SauerlandOpeningsrit 6 118 12
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De nodige kilome-
ters zitten er, dankzij 
het mooie voorjaar, 
weer op. Vorig jaar 
had ik beterschap 
beloofd aan mijn 
‘lief’ en deze belofte 
is aardig op weg 
ingelost te worden. 
Tot nu toe heb ik 
alleen de openingsrit 

gemist, maar heb de club die prachtige voorjaarsdag wel 
met alle plezier uitgezwaaid. Prachtig om te zien hoe zo’n 
lange sliert motorrijders op pad gaan.

MTC De Hondsrug doet het goed! 
De laatste maanden weten nieuwe ‘motormuizen’ de weg 
naar onze club aardig te vinden. 
Hoe dat komt? Misschien is het de uitstraling die het 
vernieuwde clubblad heeft, of de steeds mooier wordende 
website van onze MTC. Misschien is het mond-tot-mond-
reclame, of een combinatie van deze elementen. Hoe dan 
ook, het allerbelangrijkste is de gastvrijheid die we met 
elkaar uitstralen. Ik heb de afgelopen toerriten gezien dat 
(potentiële) nieuwe leden goed worden opgevangen in de 

groep. Zo zie je maar, een vriendelijk woord kost weinig en 
doet veel. Compliment!
Toch heb ik, ondanks de nieuwe aanwas en de ‘harde kern’, 
nog niet alle leden van de club gezien. Waar zitten jullie? 
Druk, druk, druk en dus geen tijd een toertochtje mee te 
rijden? Je weet niet wat je mist. Lees de toerverslagen er 
maar eens op na en de verhalen over het weekendje Sauer-
land. Misschien brengt je dat op andere gedachten.

Als motorrijdster hoop ik dat het een mooie en lange zo-
mer wordt. Het voorjaar kan in ieder geval niet meer stuk. 
De vakantie staat weer voor de deur en sommigen pakken 
de motor om verre oorden te verkennen. Maar ook als je 
met de auto gaat of gewoon lekker thuis blijft, beloof één 
ding: Doe voorzichtig! 
Ik wens jullie een fijne en veilige vakantie. 

Trix Meijer

Ps. Kijk eens wat vaker op www.mtcdehondsrug.nl. De 
website blijft zich met dank aan Francella Botter aan het 
vernieuwen. Ook het nieuwe logo van de club staat nu 
boven de pagina’s en er staan meer foto’s op de openings-
pagina. Let ook op de bewegende foto’s boven de verschil-
lende tabbladen.

Van de voorzitter
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Nieuwe leden

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

Woonplaats: Emmen
Leeftijd: 62 jaar
Hoe lang rijd je al motor: 42 jaar, 
waarvan zo’n 30 jaar legaal
Op welke motor rijd je: Honda 400 
cc Silverwing

Woonplaats: Emmen
Leeftijd: 61 jaar
Hoe lang rijd je al motor: 50 jaar 
(illegaal) en 43 jaar legaal.
Op welke motor rijd je: Suzuki 
Burgman 650 Exclusive

Woonplaats: Emmen
Leeftijd: 46 jaar
Hoe lang rijd je al motor: 27 jaar
Op welke motor rijd je: BMW R 
1200 GS Adventure

Welkom! 

Reinder LouwesBert van Boven Wim Brouwer 

Een voorbeeld hiervan is BBK 
EWL. Deze omschrijving kan ver-
schillende betekenissen hebben.

Binnen Bebouwde Kom Eerste 
Weg Links…

Binnen Bebouwde Kom Einde 
Weg Links…
Buiten Bebouwde Kom Eerste 
Weg Links…
Buiten Bebouwde Kom Einde 
Weg Links…

Als je zo’n route moet voorrij-
den met een aantal motoren en 
het gaat een paar keer mis, dan 
krijg je al gauw wat ergernis in 
de groep. Dit is niet bedoeld als 
negatieve kritiek, maar met een 
goede voorbereiding zal het voor 
iedereen veel leuker zijn. Het is 
natuurlijk onzin om, als je ergens 
wilt afslaan, heel veel details te 
noemen van de omgeving.

Wees dus gewoon duidelijk 
met de afkortingen die je wilt 
gebruiken.

Wij wensen jullie verder nog 
een heel fijn motorseizoen met 
hele mooie ritten. Mochten er 
toch nog dingen zijn die je wilt 
bespreken, dan kan je natuurlijk 
altijd bij ons terecht.

Je kunt ook kijken bij artikel 4, 
afkortingen in routebeschrijving,
zie gedragsregels voor het uitzet-
ten van een toerrit. Op onze 
website www.mtcdehondsrug.
nl staat de complete informatie 
te lezen. 

Misverstanden over het uitzetten van een toerrit

Om misverstanden bij het uitzetten van een 
toerrit tot een minimum te beperken, is het 
misschien goed om onderstaande informatie 
te lezen. Probeer bij het uitzetten van een rit 
duidelijk kenbaar te maken wat de bedoeling 
is ten aanzien van de route. Het is voor degene 
die de route uitzet op papier eigenlijk simpel 
waar en hoe hij de rit moet volgen. Om dit voor 
anderen ook begrijpelijk te maken moeten we 
de afkortingen wat uitbreiden. 

ToercommissieDoor: Bé en Peter
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Openingsrit

Eenmaal bij de start aangeko-
men bleven de motoren binnen 
stromen. Het werd twaalf uur de 
eerste groep vertok met twaalf 
motoren, er bleven er nog der-
tien staan. De wens van de op-
komst was dus uitgekomen, (25 
rijdende motoren en maar liefst 
31 personen). Van Emmerschans 
tot aan de eerste stop zouden 

we door veel verschillende 
plaatsjes heen rijden. Via Odoorn, 
Schoonoord, Borger, Gieten naar 
Eexterhalte, waar we lekker in het 
zonnetje zouden kunnen zitten.
Na een klein uurtje zouden 
we vertrekken richting Rolde, 
Hooghalen, Smilde, Appelscha, 
Dwingelo en Spier. Ja ja, het was 
een zonovergoten droom, want 
in Spier zouden we weer van het 
zonnetje kunnen genieten. Onder 
het genot van een drankje en een 
hapje eten. Daar ook ongeveer 
een uurtje te hebben gezeten 
zouden we nog een uurtje de tijd 
hebben voor dat mijn wekker zou 
gaan. 

Van Spier naar Westerbork en 
via kleine plaatsjes zouden we in 
Aalden uitkomen en over Noord-
Sleen richting het zwembad 
gaan. In deze rit genieten we 
van de verschillende omgevin-
gen. Van dorpjes tot platteland 
en van tunneltjes tot het hoog-
ste puntje van de Hondsrug 
in Gieten.  Deze droom liep 
helemaal goed af tot mijn wekker 
ging. Deze droom leek verdacht 
veel op de werkelijkheid van de 
eerste rit van MTC De Hondsrug 
op 10 april. 

Mijn complimenten voor de orga-
nisatie van deze MOOIE RIT (deze 
jongen is tot rust gekomen) 

'I have a Dream' 
Er lag eens een jongen te dromen. Hij had al 
een paar weken achter elkaar hard gewerkt en 
had even een time-out nodig. Maar daar was 
de eerste rit op 10 april van motor club (MTC De 
Hondsrug). In die droom had hij twee wensen: 
Dat het mooi weer en er een grote opkomst zou 
zijn. De start zou zijn in Emmerschans.

OpeningsritDoor: Vincent Zwerink
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Sponsor

Al ruim tweeëneenhalf jaar zetelt 
Autoservice Horstmann aan de 
Nijverheidsstraat 10 in Em-
men. Daarvoor was het bedrijf 
bijna zes jaar gevestigd aan de 
Weerdingerstraat. Horstmann is 
erg content met de plek én het 
pand waarin hij nu zetelt. “Je mag 

rustig stellen dat we de werk-
plaats vanaf de grond hebben 
opgebouwd. Alleen de spanten 
zijn nog origineel, maar de rest 
is allemaal nieuw. Eigenlijk had 
ik hier vanaf het begin moeten 
zitten…”

Campers
Wat opvalt is de grote open en 
lichte werkplaats van het bedrijf. 
Niet echt gebruikelijk voor deze 
sector. “Het is heerlijk werken in 
zo’n ruimte”, legt Horstmann uit. 
“Het daglicht valt door de ruime 
dakvensters mooi naar binnen. 
We gaan iedere dag met plezier 
aan de slag. Ik weet zeker dat dit 
ook geldt voor mijn medewerkers 

Jan en Kevin.” Dit wordt zonder 
bezwaar beaamt door beide 
eerste APK monteurs. Ze hebben 
zichtbaan plezier in hun werk. 
Naast Cor, Jan en Kevin, maakt 
ook echtgenote Janny Horst-
mann deel uit van het team. Zij 
verzorgt parttime de boekhou-
ding van het bedrijf.

Autoservice Horstmann heeft in 
de afgelopen jaren een vaste en 
trouwe klantenkring opgebouwd 
en is nog steeds groeiende. 
Reparaties, onderhoud en (airco)
service aan alle merken perso-
nenauto’s en bedrijfswagens 
gebeurt met de meest moderne 
apparatuur. Daarnaast beschikt 

Cor Horstmann van Autoservice Horstmann:

Het is even wachten, maar na enkele 
telefoontjes van klanten weet Cor Horstmann 
zich los te rukken voor een interview in De 
Uitlaatklep. De vriendelijke eigenaar van 
Autoservice Horstmann, tevens sponsor 
van onze motorclub, vertelt in de gezellige 
bedrijfskantine, wat wel een beetje weg heeft 
van een bruin café, enthousiast over het reilen 
en zeilen van zijn onderneming.

Horstmann en zijn personeel ook 
over de nodige kennis en materi-
alen om campers te repareren en 
van een servicebeurt te voorzien. 
Verder is de klant voor de aan- en 
verkoop van een gebruikte auto 
aan de Nijverheidsstraat aan het 
goede adres.

Mini Coopers
Horstmann laat reparatiewerk-
zaamheden en servicebeurten 
met een gerust hart aan zijn twee 
gecertificeerde medewerkers 
over, al is hij wel altijd standby. 
Zelf houdt hij zich grotendeels 
bezig met de planning van de 
groeiende onderneming en het 
contact met de klant. Is er even 

wat tijd over, dan besteedt Cor 
Horstmann deze graag aan het 
klussen en opknappen van oude 
Mini Coopers. “Dat vind ik leuk 
om te doen, al ben ik daar nog 
maar een kleine drie maanden 
mee bezig. Ik heb altijd al iets 
gehad met deze leuke auto’s.”
Onlangs nog zwaaiden Cor en 
Janny Horstman een groot aantal 
leden van MTC De Hondsrug 
uit voor de toertocht op 1 mei, 
die als startpunt Autoservice 
Horstmann kende. Na voorzien 
te zijn van een lekkere bak koffie 
of thee, aangevuld met koek en 
cake, gingen de motorrijders en 
enkele bijrijders vergezeld van 
een prachtig voorjaarszonnetje 

op pad. 
Cor en Janny Horstmann beschik-
ken zelf ook over een motorrij-
bewijs. “Ik herinner me de tripjes 
samen met Janny naar de Eifel 
nog met heel veel plezier. Maar 
door het gebruik van bepaalde 
medicijnen is het risico voor mij 
om motor te rijden, te groot. Ik 
heb wel een gezin en een eigen 
bedrijf”, aldus Horstman. Maar de 
aanwas van de familie Horstman 
laat zich hierdoor niet uit het veld 
slaan. De kinderen Wilco, Ellis en 
Dion hebben blijkbaar alledrie de 
motorgenen in hun bloed, want 
zij crossen zowel op PW motoren 
als op een quad rond.

‘Het is hier heerlijk werken’

SponsorDoor: Trix Meijer

Nijverheidsstraat 10
7815 HV Emmen
Tel. 0591 612442

www.autoservicehorstmann.nl

A.P.K. | REPARATIE | ONDERHOUD | ALLE MERKEN | CAMPERS

    Kevin               Cor              Jan
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Motorrijden? Dat is zo gevaar-
lijk. Daar waag ik me niet aan. 
Nog ergerlijker als iemand zegt: 
Ik ken mezelf goed genoeg. Ik 
stap niet op een motor want ik 
dan wil ik ook hard. Dan rijd ik 
me hartstikke dood. Hoe dom 
kun je zijn. Ik ken geen enkele 
motorrijder die zichzelf dood wil 
rijden. Ja, ik weet ook wel dat er 
snelheidsduivels zijn, maar die 
hebben en een snelle motor en 
ze kunnen beter rijden. Maar als 
je harder kunt rijden betekent het 
nog niet dat je je dan ook dood 
wilt rijden. Een motorrijder zoekt 
zeker soms zijn grenzen op, maar 
als hij te laat remt, te hard door 
een bocht gaat, of een automobi-
list tegenkomt die ineens afslaat 
zonder dat hij je gezien heeft dan 

slaat zijn hart ook tien keer over. 
Dus kom me nooit meer aan met 
bovenstaande stelling. 

Het brengt me wel op een 
onderwerp dat ik jaren geleden, 
toen ik nog als journalist door het 
leven ging, in handen kreeg. Een 
vader kwam bij me met een heel 
dik dossier over zijn zoon die bij 
een motorongeluk de dood vond. 
Hij was er heel erg van overtuigd 
dat zijn zoon door een automo-
bilist van de weg was gereden. 
Hij geloofde het niet omdat zijn 
zoon fantastisch kon motorrijden. 
Hij was crosskampioen geweest, 
maar hij was ook wel een beetje 
een wildebras. Volgens zeggen 
zou hij een meningsverschil heb-
ben gehad met een automobilist. 
Het is vervolgens niet duidelijk 
of de automobilist of de jongen 
op de motor als eerste is wegge-
reden, maar ruim een kilometer 
verder is de jeugdige motorrijder 
in een flauwe bocht met hoge 
snelheid rechtdoor gereden. Met 
de dood tot gevolg.

De vader heeft zich nooit neer-
gelegd bij de lezing dat het zijn 
zoon zijn eigen schuld was. Hij 
heeft ervaren advocaten in de 
hand genomen, de zaak opnieuw 
voor de rechter gebracht en des-
kundigen hebben jaren later nog 
weer eens metingen uitgevoerd 

op de onheilsplek. Hij heeft nooit 
het gelijk gekregen dat de auto-
mobilist zijn jongen van de weg 
had geduwd.

Ik heb enige jaren lang regelma-
tig aan dit onderwerp aandacht 
besteed. Ik had veel contact met 
de vader en de moeder die hun 
enigst kind op zo’n trieste manier 
kwijtraakten. De vader vol vuur 
om de naam van zijn zoon in ere 
te herstellen, de vrouw die gees-
telijk een wrak was geworden. 
Steeds was er weer een sprankje 
hoop dat een nieuwe rechtszaak 
in het voordeel van de jongen 
zou pleiten. Het kwam er niet 
van.

Daarom nog maar eens een keer. 
Er is niemand, maar dan ook hele-
maal niemand die doelbewust op 
de motor de dood opzoekt. Niet 
voor zichzelf, maar al helemaal 
niet voor degene die hij of zij 
achter zou laten. De ouders, de 
kinderen, de partner zouden er 
niet mee kunnen leven. Motor-
rijden is vrijheid, is plezier, is een 
hele fijne hobby, is soms wat 
grenzen verleggen, is nieuwe 
oorden ontdekken, is verre 
landen bezoeken, is optrekken 
met vrienden, is de allermooiste 
vorm van jezelf te zijn, jezelf te 
ontdekken. Die rijdt zichzelf de 
dood niet in.

Dood

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

Hoenderkamp 16
7812 VZ  Emmen
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ColumnDoor: Henk Kroezen
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Sauerland

Vrijdag 27 mei
Remko en Jannie: Vanaf Mc-
Donald’s in Emmen vertrekken 
we om even na halftien richting 
Duitsland. De route gaat via 
Meppen, Lingen en Schapen naar 
Hopsten waar we pauze houden 
om het innerlijke van de mens te 
behagen met lekkere koffie en ja, 
aardbeiengebak. Hmmm, lekker. 
Na de eerste pitstop rijden we 
weer verder richting Ibbenbüren 
naar Bad Laer voor de tweede 
pitstop. Daar hebben we ons lek-
ker hebben laten verwennen met 
een echte Duitse braadworst met 
pommes. O ja en schaapjesvlees. 
Hahaha.
                
Elke stop hebben we samen 
met de hele groep gedaan, dit 
heet ook wel teambuilding, en 
na de stop met een verschil van 
goed vijf minuten weer verder 
gereden. Onze reis vervolgen we 
richting Lippstadt en Rüthen. Het 

is prachtig weer, ongeveer 18 
graden en nauwelijks regen en 
de rit onder de goede leiding van 
Bé loopt perfect. En ja hoor daar 
komen de mooie bochten en 
binnenwegen in het Sauerland. 
Via Bestwig en Olsberg richting 
Winterberg, het is prachtig, 
even in Winterberg getankt en 
verder gereden naar ons hotel 
in Züschen. Bij het hotel aan-
gekomen inchecken en lekker 
douchen, om daarna met de hele 
groep even wat te drinken en 
te kletsen over de heenreis en 
het mooie weer. Het hotel Zum 
Dorfkrug is gezellig en het zijn 
prachtige verzorgde kamers. 
(Goed  gedaan Bé en Henk).

Ger: Nadat we donderdagavond 
de motortassen hadden ingepakt 
bekeken we de weersvoorspel-
ling voor Winterberg en omge-
ving: “Oei, laat maar, ze zitten er 
toch vaak naast”, zo susten we 
onze gemoedsrust. Vrijdagmor-
gen is het dan zover, de Yamaha 
Turbo wordt gestart en Coba en 
ik rijden in opperbeste stemming 
naar de McDonald’s waar we ons 
verzamelen voor een weekendje 
sturen in Sauerland. Door haar 
werk in de weekenden was Coba 
nog niet in de gelegenheid ge-
weest om een van de ritten in de 
afgelopen maanden mee te ma-
ken en zo kennis te maken met 
de MTC-leden. Nadat er onderling 
de gebruikelijke ‘kennismakings-
rituelen’ zijn volbracht vertrekken 
we onder lichte regenval een dik 
kwartier na de eerste groep naar 

‘die Heimat’.
De regen wordt afgewisseld met 
af en toe een zonnetje terwijl 
wij als groep 2 onze weg over 
overwegend B-wegen, vervolgen. 
Na ongeveer 80 km, is het tijd 
voor een stop. Dus worden de 
bikes geparkeerd  bij een, typisch 
gezellig Duits, café-restaurant. 
Groep 1 is al aanwezig. We laten 
ons het aardbeiengebak en de 
koffie goed smaken. Nadat groep 
1 is vertrokken vind ook onze 
‘gids’ Henk (we hebben im-
mers geen voorrijders maar wel 
iemand die vooraan rijdt) dat het 
weer tijd wordt om te gaan.

Nog steeds worden droge 
perioden afgewisseld met 
lichte regenbuitjes. Henk was 
al eens onderweg gestopt om 
ons de gelegenheid te bieden 
om regenkleding aan te doen 
maar aangezien ik toen letterlijk 
geen nattigheid voelde besloot 
ik voorlopig in overall te blijven 
rijden, een foute beslissing zou 
later blijken!
Naarmate we dichterbij de 
eindbestemming komen zakt de 
temperatuur tot ca. 11 graden, 
boven nul, dat dan nog wel, maar 
in combinatie met natte hand-
schoenen begint het gevoel in 
de vingertoppen toch minder te 
worden. Tijdens een korte tus-
senstop in de zon biedt Bert me 
aan om mijn vingers te warmen 
aan de handvatverwarming van 
zijn Goldwing. Een ’gulle geste’ 
met gevolgen, zo zou enige mi-
nuten later blijken. De Goldwing 

Driedaagse rit naar en door het 

Twintig leden van MTC De Hondsrug 
vertrekken op 27 mei voor een driedaagse 
trip naar Züschen, een plaatsje dat ongeveer 
vijf kilometer onder Winterberg ligt.  Onder 
de twintig leden, zestien motorrijders en 
vier duopassagiers. Ondanks de slechte 
weersvoorspellingen blijkt Pluvius ons goed 
gezind. Slechts één serieuze bui aan het eind 
van de eerste dag, maar verder heel goed 
motorweer. De heen- en terugreis wordt in 
twee groepen van elk acht motoren gereden. 
In bijgaand verhaal vertellen Remko Nijland en 
Jannie Joling de belevenissen van de eerste, 
Ger van den Berg van de tweede en Karst van 
Oosten van de ‘snelle’ groep. 

wil niet meer starten! De nodige 
theorieën worden geopperd: van 
lege accu tot geen spanning op 
de ontsteking. Er wordt besloten 
om met vereende krachten de 
Goldwing aan te duwen. Geen 
resultaat! Bleek de zogenoemde 
‘dodemansknop’ waarschijnlijk 
door mijn gevoelloze vingertop-
pen omgeschakeld te zijn! ”Ich 
habe es wirklich nicht gewusst 
Bert.” Dus niks lege accu; de 
Goldwing start na het omzet-
ten van de bewuste knop direct. 
Overigens zou dit knopje ook de 
laatste dag weer voor de nodige 
taferelen zorgen.

Uiteindelijk wordt, nadat er nog 
even door de groep is getankt, de 
eindbestemming bereikt. Hotel 
Im Dorfkrug in Züschen. Een 
gezellig hotel met goede kamers 
en een leuke bar, de laatste zou 
de komende dagen frequent 
bezocht worden.

Karst: We starten bij de Mac in 
Emmen en als ik aan kom rijden 
is iedereen al aanwezig. We zijn 
met twintig  personen en zestien 
motoren. Helaas hadden een 
aantal mensen zich eerder al 
afgemeld. Zij hebben wel wat 
gemist. Na een korte briefing van 
Bé en Henk  gaan we van start in 
twee groepen. 
Kort voor het vertrek begint het 
te regenen. Dus regenbroek aan. 
Tien minuten later is het al weer 
droog. De eerste stop is na on-
geveer een kilometer of tachtig. 
Daar willen we allemaal ‘kaffee 
met erdbeertorte’. Dit smaakt 
heerlijk. Hierna neemt onze voor-
zitter even het woord en vertelt 
ons dat dit een rondje van de 
club is. Bij deze bedankt. 

Tijdens de pauze begint het te 
regenen maar als we wegrijden 
is het weer droog. We rijden door 
tot een uur of twee. We stoppen 
bij een kebabzaak en dat smaakt 
altijd goed. Ik kijk naar de lucht 
en dat lijkt goed. Ik doe de regen-
broek uit want die was nog niet 
nodig. Je raadt het al, tien minu-

ten later begint het te regenen. 
Na tien minuten in de regen rij ik 
maar naar voren om Bé te vragen 
te stoppen. Regenbroek weer 
aan en even later is het droog. De 
wegen beginnen al een beetje 
te glooien het mooie stuurwerk 
komt er aan maar de wegen zijn 
nat dus voorzichtig. We komen 
rond een uur of vijf aan bij Hotel 
Zum Dorfkug.

Vrijdagavond 27 mei
Remko en Jannie: Er werd nog 
tot in de late uurtjes gegrapt en 
gegrold, maar uiteindelijk zoekt 
iedereen zijn bed op want voor 
zaterdag staat er een toertocht 
op de agenda. Het hotel heeft 
overigens ook één ‘minpuntje’. 
Maar daar komen we pas aan het 
einde van de avond  achter. Om 
van de bar naar onze kamer te 
komen moet buitenom een lange 
helling middels een onverlichte 
trap beklommen worden. Een 
uitdaging voor de vermoeide 
motorrijder die op dat moment 
de alcohol in zijn benen voelt 
zakken, maar wel goed voor de 
conditie!

Ger: Na het bijkletsen zijn we 
gezamenlijk aan tafel gegaan en 
genieten we van het heerlijke 
avondeten: soep, vlees, aardap-
pelen, groente en een toetje na. 
Na het eten is het even bijkomen 
aan de gezellige bar, en ja hoor 
daar komen de mooie verhalen 
van diverse motorvrienden. Of 
ze allemaal waar zijn mag je zelf 
invullen.

Karst: Na een snelle douche is 
het tijd voor het eerste biertje. 
Rond zeven uur kunnen we aan 
tafel waar het eten ons goed 
smaakt. Er wordt nog tot een 
uur of twaalf gezellig nagebor-
reld. Natuurlijk wordt er over 
motoren gesproken en de daarbij 
behorende sterke verhalen en 
hoe goed de ene motor is en hoe 
slecht de andere. Maar welke de 
beste is daar verschillen de me-
ningen over. Al is dat natuurlijk 
gewoon de Triumph Tiger.

SauerlandDoor: Remko, Jannie, Ger en Karst

‘We hadden dit weekend niet willen missen’

Sauerland
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Zaterdag 28 mei
Remko en Jannie: Op zaterdag 
de 28e mei staat er een toerrit 
op het programma door Sauer-
land. Drie snelle mannen, Johan, 
Karst en Rob, gaan apart, de 
overige motorrijders, dat zijn er 
dan nog dertien gaan als groep. 
Het weer is prachtig, ongeveer 
20 graden en geen druppel 
regen. De route leidt ons via vele 
heuvels en honderden bochten 
door het o zo mooie landschap. 
Na ongeveer 85 kilometer de 
eerste stop bij Charly Chaplin 
voor een kop Duitse koffie met 
grote lepels. Vervolgens stappen 
we weer op naar Willingen waar 
we in een Nederlands restaurant 
de middagmaaltijd met onder 
meer pannenkoeken en pommes 
nuttigen. Daarna via Schwalefeld 
naar de Diemelsee, waar we stop-
pen bij de hoge stuwdam om 
daarna via Brilon/Andreasberg 
doorrijden naar het hoogste punt 
in het Sauerland, de Kahler Asten. 
Deze ‘berg’ ligt nabij Winterberg. 
Bovenop stoppen we om van 
de natuur te genieten en om bij 
te komen van de vele haakse 
bochten. Er worden diverse foto’s 
gemaakt en tevens een groeps-
foto. Op dat punt haken ook de 
drie snelle mannen weer aan. Na 
een tankstop in Züschen arrive-

ren we na 185 kilometer weer bij 
het hotel.

Ger: Zaterdagmorgen; gordijnen 
open, blauwe lucht en een stra-
lende zon. Dat zijn leuke dingen 
voor ons als motorrijders. Na een 
uitgebreid ontbijtbuffet en een 
korte ’briefing’ van Bé en Henk, 
waarin wordt besloten dat we als 
één groep vertrekken, es geht  
los. Via allerlei prachtige slinger-
weggetjes, haarspeldbochten 
en afdalingen verkennen we het 
Sauerland. Dat wordt afgewisseld 
met de nodige stops bij de regio-
nale horecagelegenheden. Het is 
genieten met  een grote G!

Karst: De wekker gezet om acht 
uur, ik doe de gordijnen open 
en ja, het is mooi zonnig weer. 
Dit belooft een mooie dag te 
worden. Een uurtje later zitten we 
met z’n allen aan het ontbijt. Er 
wordt voorgesteld om vandaag 
in één groep te rijden. Bijna 
iedereen vindt dit een goed plan, 
maar Johan, Wim en ik besluiten 
om met zijn drieën te gaan rijden 
Wij houden nu eenmaal van vlot 
doorrijden en vooral op bochtige 
wegen zoals hier in Sauerland. 
De rit van vandaag is rond de 180 
km. De grote groep gaat om tien 
uur van start en wij tien minuten 

later. Met Johan voorop en ik in 
het midden rijden we over mooie 
slingerwegen, die ondertus-
sen helemaal zijn opgedroogd. 
Gelukkig is het niet druk. We 
stoppen even in Dodenau bij 
Bikertreff  & Pension Arnold. Wim 
kwam hier regelmatig met een 
groep Ducatisten. Ook ik ben 
hier een keer geweest; toevallig 
toen Wim er ook was en nu is hij 
lid van de MTC. Wat een klein 
wereldje is het toch. Helaas is de 
eigenaar niet aanwezig. 

Even later zien we de groep 
staan bij een Imbiss. We stop-
pen ook. Koffie en appelgebak is 
het recept.  Als we weer verder 
rijden zien we na tien kilometer 
de groep staan. Er zijn er een paar 
zoek, maar het is goed gekomen. 
De ene Garmin had niet helemaal 
de zelfde route als de andere. 
Handig die dingen, maar soms. 
Rond een uur of twee stoppen 
we bij een pizzeria in Willingen. 
Wij rijden inmiddels als eerste 
groep. We bestellen wat te eten, 
de anderen zullen zo wel komen 
denken we. Na een half uur is 
de pizza opgegeten, maar geen 
andere groep. Even bellen dan 
maar. Ze zitten vijfhonderd meter 
voor ons op een terras. We rijden 
even terug voor de gezelligheid. 

We rijden vervolgens als groep 
naar de Diemelsee voor nog wat 
mooi beeldmateriaal. Daarna 
rijden we weer met zijn drieën.

Zaterdagavond 28 mei
Remko en Jannie: Daar aange-
komen hebben we eerst even 
iets gedronken en ons lekker 
opgefrist om vervolgens weer 
aan tafel te gaan voor het avond-
maal. Het was weer heerlijk. Na 
het eten even rusten. Sommige 
motorvrienden zijn gaan lopen 
door het mooie dorp Züschen. 
Later op de avond zijn we met 
een klein groepje naar een 
kroegje gegaan om de finale van 
de Champions League tussen 
Barcelona en Manchester United 
te kijken. Na het voetballen zijn 
we weer teruggegaan naar het 
hotel om de laatste verhalen te 
beluisteren aan de bar. Elkaar 
welterusten gewenst om daarna 
heerlijk in een Duits bed de laat-
ste nacht door te brengen. 

Ger: Bij  terugkomst in het hotel 
wordt onder het genot van een 
drankje de dag nog even doorge-
sproken waarna we gaan aanzit-
ten aan het diner, toch Peter? 
We laten ons het goed smaken. 
Na het diner hebben Coba en 
ik nog even een wandeling 

door het dorp gemaakt om de 
bratwursten, pommes en andere 
caloriebommen te verbranden. 
Achteraf blijkt dit onnodig, want 
later werd ons toevertrouwd 
dat motorrijden een intensieve 
bezigheid is die de nodige calo-
rieën doet verbranden. Wel onder 
bepaalde voorwaarden, maar die 
ben ik gemakshalve maar even 
vergeten. Geweldig toch? Bezig 
zijn met één van je favoriete 
hobby’s en dan nog calorieën 
verbranden ook! Waarom die 
‘helm’ nog steeds onder mijn 
shirt zit snap ik niet. Dat heeft 
dan toch met die ene voorwaar-
de te maken Trix?

Nadat  de groep voetballiefheb-
bers hun heil in  de plaatselijke 
bistro hebben gezocht voor  het 
duel tussen Barcelona en Man-
chester zoeken de  anderen het, 
inmiddels vertrouwde, plekje in 
het hotel weer op: de bar.

Aan het eind van de avond wordt 
door onze ’gidsen’ Bé en Henk 
een korte briefing gehouden. We 
besluiten dat we de volgende 
morgen om tien uur met de 
terugreis beginnen.

Karst: Rond een uur of vijf zijn 
we terug bij het hotel. Eerst 

een biertje en dan douchen en 
omkleden. Het eten is weer dik 
in orde.  s’Avonds gaan we met 
een groepje naar de plaatselijke 
kroeg. Ze willen naar de Cham-
pions League finale kijken. Als 
we terugkomen vermaakt de rest 
zich ook prima en we moeten 
lachen om de plaatselijke drin-
kebroers die de hotelbar komen 
binnenvallen. Wat waren die lui 
zat. Rond een uur of twaalf vind 
ik het welletjes en zoek mijn 
kamer op. Alles weer in de koffers 
gestopt. Dat scheelt morgen-
vroeg weer.

Zondag 29 mei
Remko en Jannie: De volgende 
morgen zondag, samen aan 
het ontbijt om vervolgens de 
koffers weer te pakken voor de 
terugreis. Voor het hotel nog een 
paar groepsfoto’s gemaakt en 
de eerste motorgroep vertrekt 
daarna door de heuvels van 
Sauerland. De terugreis verloopt 
voorspoedig. Bé en Henk hebben 
ook hiervoor een mooie route 
uitgezet. Prachtig weer en geen 
regen. 

We rijden via Olsberg en vanaf 
Nuttlar over mooie bochtige 
wegen naar Lippstadt om later 
voor een tussenstop op zoek te 

Sauerland SauerlandDoor: Remko, Jannie, Ger en Karst
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gaan naar de McDonalds. Deze 
is  moeilijk te vinden, waardoor 
de tweede groep ons inhaalt. 
Gezamenlijk hebben we in Dissen 
bij de plaatselijke Turkse piz-
zeria heerlijk iets gedronken en 
gegeten. Vervolgens zijn we weer 
in twee groepen vertrokken via 
Osnabrück, Fürstenau, Lingen en 
Meppen. In Meppen stilgestaan 
voor een kleine sanitaire stop en 
een rookpauze en daarna onze 
weg vervolgd naar het eindpunt, 
het tankstation aan de Pollux in 
Klazienaveen. Daar hebben we 
met iedere motorrijder nog even 
gepraat over het prachtige week-
end Sauerland.

Dit is beslist voor herhaling 
vatbaar, het was een gezellig 
mooi weekend die alle motor-
rijders en opzittenden nog lang 
bij zal blijven. Totaal hebben we 
756,4 kilometer gereden zonder 
problemen en prachtig weer.
 
Ger: Zondagmorgen 7.30 uur. 
Gordijnen weer open, geluk-
kig het is weliswaar bewolkt 
maar wel droog. Na het ontbijt 
de tassen weer op de Yamaha 
en vervolgens vóór het hotel 
geparkeerd in afwachting van de 
hoteleigenaresse die zo vriende-
lijk is om een groepsfoto van ons 
te maken.

Enkele mannen hebben daar-
vóór al hun spieren opgewarmd 
door een motor proberen aan te 
duwen. Ja je raadt het al; alweer 

dat verrekte dodemansknopje! 
Onder belangstelling van enkele 
dorpsbewoners vertrekken de 
beide groepen motoren uit 
Züschen op weg naar Emmen.
Onderweg breekt de zon door, 
al staat er wel een stevige wind 
maar dat mag de motorpret niet 
drukken. Na een stop onderweg 
wordt het tijd  voor de lunch. 
Onze groep rijdt  het dorpje 
Dissen binnen waar wij echter 
in eerste instantie geen dis zien. 
Ook groep 1 blijkt op zoek te zijn. 
Gezamenlijk besluiten we om de 
plaatselijke pizzeria met een be-
zoek te vereren. Wim rijdt er eerst 
even heen om het personeel 
geestelijk voor te bereiden op het 
bezoek van  twintig hongerige 
motorrijders. Van de tafeltjes 
wordt één lange tafel gemaakt  
waarna het eten naar binnen 
wordt gewerkt.
Na nog één korte stop in Für-
stenau komen we tegen vijf uur 
aan  bij tankstation ‘De Pollux’ in 
Klazienaveen. Daar staat  groep 
1 al te wachten. Na van iedereen 
afscheid te hebben genomen 
vertrekken wij richting Emmen.

Karst: We vertrekken vandaag 
rond een uur of tien in twee 
groepen van acht motoren weer 
naar Emmen. Ik zit in de eerste 
groep. Het vinden van een pauze-
plaats laat dit keer wat langer op 
zich wachten. We slaan ergens 
rechtsaf voor een eventuele 
pauze, maar niks te vinden. Als 
we omkeren zien we de andere 

groep voorbij rijden. Als ze ons 
later in de spiegels zien, stoppen 
ze en we vinden toch een leuk 
restaurant. Dit is na honderd 
kilometer. We hebben wel trek. 
De één een pizza de andere een 
schnitzel of een hamburger. Later 
op de middag wordt de lucht wat 
donker, maar nog geen regen. Als 
we bijna in de buurt van Mep-
pen zijn begint het toch licht te 
regenen. Maar we zijn er bijna. 
Dus dat mag de pret niet druk-
ken. We eindigen bij de Shell in 
Klazienaveen.

Epiloog
Remko en Jannie: Wij alle-
maal willen de organisatie van 
harte bedanken voor deze mooie 
toerrit naar en door Sauerland. 
Bedankt Bé Duinkerken en Henk 
Kroezen (O,ja, ook de mede- en 
bijrijders bedankt voor de gezel-
ligheid. Wij hebben genoten).
Een motorgroet van Remko en 
Jannie.

Ger: Al met al vonden Coba en ik 
het een zeer geslaagd weekend. 
We hadden dit niet willen mis-
sen! De info op de site van MTC 
De Hondsrug klopt: het is een 
groep gezellige mensen met als 
gezamenlijke hobby: toertochten 
rijden! Ger van den Berg.

Karst: Ik denk dat ik namens 
iedereen Henk en Bé mag bedan-
ken voor dit geweldige weekend.

Groeten Karst.

Sauerland
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Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax (0591) 641646

Strak & Stralend MenZ en Media
uitgeverij, reclame & teksten

MenZ en Media bv
Nijbracht 120, 7821 CE Emmen, Tel. (0591) 645351
info@menzenmedia.nl, www.menzenmedia.nl

Communicatie

Groot voordeel hierbij is dat alle 
deelnemende groepsleden daar-
voor gebruik kunnen maken van 
hun eigen bluetooth-helmhead-
set, ongeacht van welk merk! Zo 
kan ieder groepslid binnen een 
afstand tot 12 kilometer (omge-
vingsafhankelijk) zonder hoge 
kosten communiceren met de 
hele groep. De voordelen van 
groepscommunicatie zijn bij toer-

ritten of vakanties enorm; denk 
daarbij aan waarschuwingen 
voor gevaarlijke situaties als zand 
of olie op de weg, snelheidscon-
troles of andere opvallende of 
onveilige verkeersomstandighe-
den. Daarbij komt natuurlijk ook 
nog het feit dat het gewoon leuk 
is elkaar steeds te kunnen spre-
ken onderweg. Uiteraard hebben 
de GPS instructies altijd voorrang.

Door het aansluiten van de eigen 
bluetooth helmheadset op de 
Tribe, die het uiterlijk en de ei-
genschappen van een kleine, wa-
ter- en stofbestendige portofoon 
heeft, kunnen tot wel honderd rij-
ders zich in het gesprek mengen. 
Doordat het signaal van de Tribe 
op één van de bijna ontelbare 

frequenties plaatsvindt is het 
gebruik wel weer te beperken tot 
de eigen groep. De Tribe is stem-
gestuurd, zodat de hele groep 
beide handen veilig aan het stuur 
kan houden. 

Met de aankoop van de Interp-
hone Tribe weet u zich voor maar 
119 euro verzekerd van een 
kwaliteitsproduct, de Tribe wordt 
namelijk ontwikkeld en geprodu-
ceerd door Cellular Line, Europa’s 
nummer één producent van 
mobiele telefoonaccessoires.

Meer informatie vindt u op de 
website van Grand Canyon: 
www.grandcanyonbike.eu/
interphone/tribe/

Interphone Tribe 

Met de presentatie van de Interphone Tribe 
krijgen motorrijders in groepsverband de 
mogelijkheid continu met elkaar in verbinding 
te blijven staan. Tot nu toe was alleen één-
op-één communicatie mogelijk, maar met 
de komst van deze slimme groepsverbinding 
wordt motorrijden met vrienden of een 
organisatie nog leuker. 

maakt motorrijden nog leuker
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Tegen acht uur ging ik op m’n 
nieuwe motor vol goede moed 
op weg om bij mijn zuster plinten 
te gaan zetten. Het weer was een 
beetje bewolkt. Motorpak aan 
en hup daar gingen m’n motor 
en ik lekker rustig vanuit Emmen 
via Erm, Sleen en Schoonoord 
naar Assen. In Rolde was een 
wegopbreking waardoor er een 
file ontstond, die ik iéts te laat 

opmerkte. Dat was dus vol ‘in de 
ankers’ zoals dat zo mooi heet. 
De motor sloeg hierbij af, maar 
dat was een kwestie van opnieuw 
starten toch? Maar je raadt het al, 
hij had er geen zin meer in.

Met een gezicht ‘op onweer’ heb 
ik bij verschillende mensen in 
Rolde gevraagd of ze misschien 
startkabels hadden. Bij het vierde 
adres was het raak. Een vriende-
lijke meneer was bereid te 
helpen. Auto er naast en starten 
maar. Helaas...

Toen leek het me een goed plan 
om de ANWB te bellen. Na een 
klein half uurtje kwam er hulp. De 
tijd was trouwens zo om, want 
er kwamen veel motoren langs, 

waardoor er genoeg te kijken 
viel. 

De monteur rommelde wat, 
kwestie van even iets aansluiten, 
en ja hoor, starten maar. Toch 
nog even de spanning gemeten 
en toen bleek de accu helemaal 
stuk.  Met de ANWB achter me 
aan ben ik verder naar Assen ge-
reden, waar ik om elf uur bij mijn 
zus aankwam.

Eerst maar een nieuwe accu 
gekocht en deze op mijn nieuwe, 
oude motor gezet, een Kawasaki 
GPZ 600 R uit 1986 ( lekker belas-
tingvrij). Nu is het gelukkig weer 
een kwestie van starten en lopen. 
De terugreis naar Emmen verliep 
dan ook zonder problemen. 

Mijn eerste rit 

Hallo mede-motorclubleden. Jullie hebben me 
nog niet in levende lijve gezien, maar dat gaat 
binnenkort veranderen. Mijn (oude) motor lag 
nog steeds uit elkaar en dus niet rijklaar. Het 
is een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. 
Ik heb dus een andere motor gekocht en ik 
wil jullie de primeur van mijn eerste rit niet 
onthouden.

•	 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

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!

Eerste ritDoor: Harrie Hulshof

met hindernissen...
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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, nu alweer 23 jaar geleden. 

Zes jaar later kreeg Thomas Dellas de 
kans het restaurant over te nemen. Sinds 
die tijd zit DELPHI in de weekeinden 
altijd vol. Thomas Dellas heeft in al die 
jaren de hoge kwaliteit altijd kunnen 

handhaven. Veel van zijn gasten komen 
vaker omdat ze in het sfeervolle eta-
blissement het Griekse vakantiegevoel 
terugkrijgen.

Gastheer Thomas Dellas, zijn echtgenote 
en zijn dochter doen er alles om u een 
fantastische avond in Griekse ambiance 
te bezorgen. 
Daar zorgen ook de twee koks, onder 
wie de broer van Thomas, en het andere 
personeel voor.

DELPHI 
Grieks specialiteiten restaurant 
Matissepassage 14 
7811 DT Emmen 
Tel: (0591)  613742 
Mob: 0653 - 897109 
www.delphi-emmen.nl

Welkom bij Grieks specialiteiten restaurant DELPHI

SponsorDoor: Elly en Peter de Kroon

‘Maar goed, ikke ff kijke wanneer 
de opening is, enne das in ut 
wiekend van jin april en das nou 
weer un stukske Brabantse les. 
Diejen zelfden dag ak ok contact 
gat meej de pennigmeester en 
wa denkte? Die ad ok ne uit-
nodiging gat namus de club en 
die zee tegelijk of ik wa tijd had 
om daar naar toe te gaan.’

Zo gezegd zo gedaan zijn wij, 
Elly en ik, vrijdagmiddag daar 
naar toe geweest met een mooi 
boeket bloemen namens de 
club en een presentje van ons 
zelf. Nou daar sta je dan bij de 
voordeur en de eerste die we 
tegen komen is Jacob Bakker 
zelf, druk doende zoals altijd met 
de klanten. Wij naar binnen en 
wauw, wat is het groot geworden 
zeg en heel overzichtelijk. 

Bij de balie zien we moeder Bak-
ker en dochter Maroël, die we van 
harte feliciteren met de mooie 
verbouwing. Zo de cadeaus af-

gegeven en eerst een bakkie leut 
met koek en dan op het gemak 
de winkel eens doorstruinen.
Een ding valt hier altijd gelijk op 
en dat is de enorme gastvrijheid. 
Iedereen is altijd van harte wel-
kom voor een praatje en/of een 
goed advies. Maar aan alle goede 
dingen komt ook weer een eind. 
Na afscheid te hebben genomen 
en  de familie Bakker nog veel 
succes te hebben gewenst, zijn 
wij met een goed gevoel richting 
huis vertrokken.

Motorhuis Bakker bedankt, ook 
voor jullie steun aan onze club!

Hé, wat ligt daar nou bij ons in het 
brievenbusje, nun nuitnodiging. Jja Peet nun 
nuitnodiging. Maar waarvan dan? O, maar dat is 
leuk, Motorhuis Bakker. Ja, die gaan heropenen. 
Heropenen? En ze hadden al zo’n mooie zaak…

Motorhuis Bakker opent 

nieuwe showroom
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ToerritDoor: Bert KreuzeToerrit

Ik heb ontdekt dat er een erg ver-
velende verkeersdrempel aan het 
begin van de Nijverheidsstraat 
zit. Dit had bij mij het gevolg dat 
de veer van mijn standaard eraf 

knalde en dat deze over de straat 
begon te slepen. Gelukkig was ik 
vlakbij onze sponsor Horstmann, 
waar onze rit zou beginnen. Daar 
werd snel een noodreparatie uit-
gevoerd door Sjaak, waarvoor ik 
hem nog niet eens heb bedankt. 
Sjaak, alsnog bedankt voor je 
hulp.
 
Goed onthaal
Je zou door deze, voor mij ‘valse 
start’, bijna vergeten dat we een 
goed onthaal kregen bij de firma 
Horstman. Koffie, thee en cake. 
Goed voor elkaar. En dat op een 
hele mooie zondag, de dag dat 
menig ondernemer wel eens 

wil uitslapen… Hulde, heel erg 
bedankt familie Horstmann.
 
Kerkgangers
De opkomst was fantastisch. 
Maar liefst 21 motorrijders, 
bestaande uit leden, aspirant-
leden, meerijders en gasten. Er 
werd besloten in twee groepen te 
rijden. Marja en ik sloten ons aan 
bij de eerste groep onder leiding 
van Sjaak. Het eerste traject 
voerde over de mooie Drentse 
wegen richting Staphorst. Na wat 
verwikkelingen in Zuidwolde, 
hebben we Staphorst uitvoerig 
bekeken…
Enfin, we hebben meer van 

Vanochtend vroeg uit de veren. Het is 1 mei 
en we gaan een mooie voorjaarsrit rijden. Voor 
Marja de eerste toertocht van het seizoen op 
de Goldwing. Ze vraagt me advies over wat 
ze aan moet doen. Thermo onderkleding? 
Wintervoering? Ben je gek… het wordt 18 à 20 
graden vandaag. Je zit je zo rot te zweten. Nou 
ja, een half uur later op weg naar Emmen hoor 
ik achter me:  “Toch wel fris. Had ik toch maar…” 
Enfin, fout advies dus.

Groep 2 'mist' helft van  eerste dagrit

Staphorst gezien dan de tweede 
groep, zeg maar. Ik hoorde 
achteraf dat we helemaal niet in 
Staphorst moesten zijn, maar we 
hebben toch maar mooi al die 
kerkgangers in klederdrachten op 
hun fiets gezien. Groep twee was 
daardoor in Zwartsluis natuurlijk 
wel eerder aan de koffie, maar ja, 
een kniesoor die daar op let.

Na de koffie volgde het tweede 
traject naar de uitspanning ‘Het 
Blauwe Meer’. Deze rit voerde 
door de Weerribben, richting  
Steenwijk, De Blesse was ook erg 
mooi, ook de doodlopende we-
gen… Groep twee, jullie hebben 

wederom wat gemist! Uiteinde-
lijk reden we via Wolvega naar 
Noordwolde en Vledder. Wie doet 
je wat met dat mooie weer?

Irritant…
Sjaak had uiteindelijk zo ‘de gang 
erin’, dat hij het ‘Blauwe Meer’ 
finaal voorbij sjeesde.
Maar wij hadden inmiddels zo’n 
honger dat diverse volgelingen 
van Sjaak al waren afgeslagen 
naar de eetgelegenheid, terwijl 
Sjaak verderop zijn motor nog 
aan het keren was. Groep twee 
zat er weer op ons te wachten. 
Mmm…, toch wel irritant. Waar-
om rijden die lui ook zo hard? 

Na ons tegoed te hebben gedaan 
aan gebakken eieren, hambur-
gers, ballen gehakt enzovoort, 
werd er koers gezet naar IJssa-
lon Toscana in Borger, waar het 
nagerecht genuttigd zou worden. 
De rit voerde naar via Oranje naar 
Hooghalen, vervolgens langs  het 
TT circuit richting Rolde en via 
de bossen naar Borger. Onno-
dig te vertellen dat groep twee 
natuurlijk alweer aan de ijsjes 
waren begonnen, maar ja, deze 
keer waren ze dan ook als eerste 
weg geracet. 
Kortom, het was een fantastische, 
zonnige, weliswaar winderige, 
dag.
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DATUM ACTIVITEIT ORGANISATIE

Zaterdag 18 juni  Middagrit    175 km
Ger van den Berg
Bé Duinkerken 
Annegienus Veendijk

Vrijdag 8 juli  Avondrit                      125 km Peter & Elly de Kroon
Remko Nijland

Zaterdag 16 juli  Barbecue-Klootschieten Fenna & Jan Vos

Zondag 14 augustus  Vroege vogelrit    125 km Bé Duinkerken
Remko Nijland

Zondag 4 september  Gezelligheidsrit  Henk Kroezen & Trix Meijer
Eppie & Nico Nieuwlaat

Zaterdag 17 september  
Open toerrit met 
goede doel                                  175 km 
(geen punten)

Bé Duinkerken 
Henk Kroezen 

Zondag 25 september Dagrit                      250 km Rob Nibbelke 
Jan Vos

Zaterdag 8 oktober  Middagrit    175 km Nico Nieuwlaat 
Janna Veendijk

Zondag… november  Contactmiddag Sjaak Bakker

Zondag… januari 2012 Feestmiddag Sjaak & Anneke Bakker

Vrijdag... februari 2012 Alg. ledenvergadering Bestuur

Jaarprogramma 2011 / 2012

Evenementen

•	 Grotere	bestellingen	worden	vanaf	
	 1	november	bezorgd.
•	 Op	31	december	bezorgen	wij	tot	

20.00	uur.
•	 Ook	in	de	maand	januari	bakken	en	

bezorgen	wij	onze	heerlijke	oliebollen.

•	 Bestel	de	lekkerste	oliebollen,	krenten-
bollen,	appelflappen	of	appelbollen!		
(Minimale	hoeveelheid	100	stuks).

•	 Wij	leveren	aan	supermarkten,	instel-
lingen,	scholen,	verenigingen	en	
bedrijven.

Henk’s Oliebollen de lekkerste in Emmen

Bestel nu!!!   Bestel op www.oliebollen-emmen.nl.

In de maanden november en december staan wij op zondag en oudejaarsdag met 
onze oliebollenkraam bij de hoofdingang van Parc Sandur.

Wij	bezorgen	tot	20	kilometer	buiten		Emmen.	Bezorgkosten	5	euro.

Recycling van der Weide B.V.
IN & VERKOOP VAN IJZER & METALEN 

Nijverheidstraat 10 c, 7815 HV Emmen
Mob: 0031 655 774 657 Mob: 0031 650 514 071 Fax: 0031 591 611 787

Gratis containerplaatsing in Noord Nederland
Wij zijn gespecialiseerd in kabel, E motoren. rvs en koper
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Ik dacht nog dat de rit gecan-
celled zou zijn vanwege het 
weer. Zullen ze mij als nieuweling 
vergeten zijn om in te lichten. 
Maar gelukkig, na een kwartier 
kwamen Jan en Fenna aan-
gereden. Kort daarna de anderen. 
Uiteindelijk was de opkomst 
met zestien motoren goed te 
noemen voor een voorspelde 
regenachtige dag.

Klappertandend
We kregen nog bezoek van de 
motorpolitie en toen alles goed 
bevonden werd, konden we op 
pad. De route ging via Emmer-
Compascuum de grens over naar 
onze oosterburen en waarachtig 
het was hier mooi weer. Onze 
vering werd nog op de proef 
gesteld op een erg hobbelig 
weggetje. Klappertandend werd 
deze bereden en tijdens de stop 
uitvoerig besproken. 

Motorcamping
De eerste stop was bij Eiscafé 
Venezia in Lathen waar spaghet-
ti-ijs op het menu stond. Na een 
korte bui tijdens de stop werd 

de weg vervolgd. De rest van de 
route ging over mooie bochtige 
motorweggetjes en uiteindelijk 
kwamen we aan bij onze tweede 
stop op motorcamping The Rose 
in Hoogstede. Hier werden we 
hartelijk ontvangen door de 
Nederlandse eigenaars. Na een 
hapje en een drankje werd de 
route vervolgd naar ons eindpunt 
in Nieuw-Amsterdam.

Conclusie: de route zoals be-
schreven in de convocatie door 
Anne is helemaal waar gemaakt 
deze dag. 
Rest mij Bé, Anne en Ger te be-
danken voor het organiseren van 
deze route.

De dag begon zonnig, maar tegen twaalf 
uur pakten donkere wolken zich samen 
boven Emmen. Via een omweg was ik naar de 
ontmoetingsplek bij het Aquarena zwembad 
gereden. En daar stond ik dus…  er was en er 
kwam niemand. 

Motorpolitie keurt 
start middagrit goed

ToerritDoor: Wim BrouwerToerrit



3130

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
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Motorhuis Bakker is al meer dan 35 jaar 
officieel dealer van Honda en Suzuki. Het 
uitgebreide assortiment occasions wordt 
bijna altijd verkocht met fabrieks- of BOVAG-
garantie. Wij hebben altijd een gemiddelde 

voorraad van 250 occasions in alle 
prijsklassen.
In de showroom is een complete 
en uitgebreide kledingshop met 
een grote diversiteit aan helmen.
De werkplaats voor service en on-
derhoud is modern geoutilleerd. 
Natuurlijk kunt u ook voor uw 
onderdelen en accessoires bij 
ons terecht. 
Uniek is de mogelijkheid om bij 
ons uw auto in te ruilen op een 
motorfiets of andersom.

Kijk voor onze voorraad auto’s op 
www.emilebakker.nl. Ook kopen wij 
uw motorfiets contant in. 
Bent u geïnteresseerd in wat wij u te 
bieden hebben? Kom dan eens langs 
voor aanschaf van een motorfiets, 
kleding, accessoires of gewoon voor een 
lekkere kop koffie. Ons vakkundig team 
staat altijd voor u klaar! 

Openingstijden
dinsdag  : 08.30 - 18.00
woensdag : 08.30 - 18.00
donderdag : 08.30 - 21.00
vrijdag  : 08.30 - 18.00
zaterdag  : 08.30 - 17.00
zondag  : gesloten 
maandag : gesloten

Motorhuis Bakker | Noordveenkanaal zz 12 | 7831 AS Nieuw-Weerdinge | Tel. 0591-521279 | Fax. 0591-522243 | Website: www.motorhuisbakker.nl

Nieuwe motoren Occasions Koffiehoek

Werkplaats

Kleding

Helmen
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