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Weserbergland en Harz

Jubileum
Geslaagd evenement

Bijna 100 leden
MTC groeit snel

Driedaagse motortrip
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We hebben er met z’n allen lang 
naar uitgekeken, maar zolang als je 
wacht, zo snel is het weer voorbij. 
Ik heb het over het 40-jarig bestaan 
van MTC De Hondsrug. Er gingen 
heel wat voorbereidingen aan het 
feest vooraf en ik moet zeggen dat 
de feestcommissie zich uitstekend 
van haar taak heeft gekweten. De 
Jubileumrit was kort, maar erg 

leuk, het Jubileumfeest was om door een ringetje te halen 
en het Jubileumnummer van De Uitlaatklep viel bij de 
leden goed in de smaak. Iedereen die aan het Jubileum 
heeft meegewerkt en die is geweest wil ik vanaf deze plek 
hartelijk bedanken. Op naar de volgende veertig jaar zal ik 
dan maar zeggen.
In dit Jubileumjaar is het ledental fors gegroeid. Volgens 
de laatste telling hebben we 96 leden- en partnerleden. 
Zoveel heeft de club nog nooit gehad. Dat is best een 
felicitatie waard aan iedereen, want samen maken we MTC 
De Hondsrug. Nog vier te gaan en we halen het magische 
getal van de honderd leden. Ik ga nu niet zeggen dat we 
actief leden moeten gaan werven, maar kijk toch eens in je 
omgeving of er nog motorrijders zijn die lid willen worden 
van de club. Die honderd moet toch haalbaar zijn.
De afgelopen weken zijn alweer verschillende ritten ge-

weest. Sommigen bij mooi weer met heel veel, anderen bij 
veel regen en met slechts heel weinig deelnemers. In het 
kikkerlandje Nederland is dat niet anders. Feit blijft dat het 
motorseizoen weer is begonnen en eigenlijk alweer een 
poosje onderweg is. We hebben nog tal van ritten te gaan. 
Ik wens iedereen daar veel plezier bij.
Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen via de mail 
hebben we samen meegeleefd met Erik Prins. Hij botste 
met zijn motor tijdens een ritje in Orvelte tegen een boom. 
Namens de club ben ik verschillende keren bij hem in het 
UMCG ziekenhuis in Groningen geweest. In eerste instantie 
leek het niet goed te komen, maar in de tweede week van 
mei mocht hij gelukkig weer naar huis. Zoals het er nu naar 
uitziet houdt Erik geen blijvend letsel over aan het ernstige 
ongeluk. 
Dat gezegd hebbende brengt het mij toch ook weer bij 
een stokpaardje van me. Motorrijden is geweldig leuk, de 
vrijheid die je voelt als je met je tweewieler op weg bent is 
bijna met niets te vergelijken. Maar een ongeluk zit in een 
heel klein hoekje. Doe dus alsjeblieft voorzichtig als je met 
de motor op pad bent. De afgelopen tijd ben ik te vaak in 
het ziekenhuis geweest. Als voorzitter hoef ik dit niet nog 
eens mee te maken. Daarom ook  nu weer: houd de mooie 
kant boven.

Veel rijplezier, Trix Meijer
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Van de redactie
De laatste uitgave van De Uitlaatklep was de dikste ooit. Maar liefst 54 
pagina´s telde het Jubileumnummer. De vele enthousiaste reacties die de 
redactie binnenkreeg bevestigen dat het nummer in de smaak viel. 

Zo dik is deze uitgave niet. De gebruikelijke 28 pagina’s telt het tweede 
nummer van dit Jubileumjaar. Maar ook nu staat er weer genoeg in te 
lezen. We hebben namelijk al een aantal ritten achter de rug en ook is de 
Driedaagse naar het Weserbergland verreden. Maar natuurlijk kijken we 
met veel voldoening terug op een geslaagd jubileumfeest. Maar liefst 
36 motoren stonden er aan de start voor de Jubileumrit op 3 mei en dik 
zestig leden en partnerleden waren aanwezig op het Jubileumfeest in 
Partycentrum Viper. 

De speech van onze voorzitter Trix voor aanvang van het feest nemen we 
integraal mee in dit nummer. Door de gebrekkige geluidsinstallatie kon 
niet iedereen alles volgen en degenen die er niet bij waren kunnen het 
ook nog eens nalezen. Verder hebben we een korte testimpressie van de 
nieuwe Suzuki V-Strom 1000 en een verslag van de theorieavond bij Dibo. 
Het resultaat was dat we als ervaren motorrijders toch eens wat vaker in 
het theorieboekje moeten kijken. Verder natuurlijk weer veel foto’s die je 
uiteraard ook op onze website www.mtcdehondsrug.nl kunt bekijken. Op 
die pagina kun je trouwens ook doorklikken naar onze Facebookpagina. 

Wij wensen alle leden weer veel leesplezier.

Weserbergland & Harz Suzuki

Feestavond Openingsrit10 13

20 23

MTC
Sinds 15-03-1974
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Kort nieuws

Het jubileumjaar is wat betreft het 
aantal leden goed begonnen. Bij de 
laatste telling op 1 mei zijn er nu 66 
leden en 30 partnerleden. Zoveel 
leden heeft MTC De Hondsrug in haar 
veertigjarig bestaan nog nooit gehad. 
Nog vier en dan wordt de honderd 
ledengrens bereikt. Hieronder staan 
de leden die zich hebben aangemeld 
en degenen die hun lidmaatschap 
hebben beëindigd. 

Het bestuur wenst de nieuwe leden 
een plezierige tijd bij de club en 
bedankt de vertrekkende leden voor 
hun inbreng tijdens hun lidmaatschap.

Nieuwe leden:
Per 1 februari: Michel Schippers, Henny 
Behrens.
Per 1 maart: Wim Harmers.
Per 1 april : Gerrit Hilgen (aspirantlid 
sinds 1-10-2013), Hans Arkes, Roelof 
Pomper, Jan Klasens, Gerard Nell. 

Nieuw partnerlid: 
Per 1 februari: Sylvia Schippers.
Per 1 maart: Klazien Harmers.
Per 1 april: Anneke Arkes-Prinsen, Willy 
Hilgen-Zwiers (aspirantlid sinds 1-10-
2013), Innan partner van Jos König,
Jornt partner van Margo Beekenkamp,
Rens partner van Wim Hassing, 
Gea partner van Bennie Grimberg. 

Opgezegd: 
Per 1 april: Tyson Maynard, Harrie 
Hulshof, Henk Hemel.

Partnerlid af: 
Per 1 april: Agnieszka van Peer (partner 
van Jan), Jannet Hulshof, Leida Hemel.

Mutaties ledenbestand

Mensen met een ziekte of handicap 
mogen niet altijd rijden. Een arts 
van Stichting Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen bepaalt 
of je je rijbewijs mag halen. Deze 
arts verricht zelf geen keuringen, 
maar beoordeelt de Geneeskundige 
Verslagen van de keuringsartsen.
Hij kan een aanvraag afwijzen, 
bijvoorbeeld bij bepaalde:

* oogaandoeningen 
* gehoor- en evenwichtsstoornissen 
* hart- en vaatziekten 
* neurologische aandoeningen 
* psychiatrische stoornissen 
* verstandelijke beperkingen 
* lichamelijke handicaps. 
  
Krijg je een ziekte terwijl je al een 
rijbewijs hebt, neem dan voor alle 
zekerheid contact op met het CBR. 
Twijfel je of je met je ziekte mag rijden, 
neem ook dan contact op met het 
CBR.

Je kunt namelijk problemen krijgen 
met de verzekering als je je medische 
situatie niet doorgeeft aan het CBR. 
Het is mogelijk dat je het rijbewijs 
moet inleveren als rijden door de 
ziekte of handicap te veel risico met 
zich meebrengt. 

Motorrijden in combinatie 

met een ziekte of handicap 

Binnen Duitsland reizen met 
dezelfde trein als je motor is niet 
meer mogelijk bij DB Autozug. Op 
de binnenlandse trajecten wor-
den motoren sinds kort separaat 
vervoerd van de reiziger, per 
vrachtauto. Een en ander betekent 
dat je de motor vooraf afgeeft 
en bij aankomst weer ophaalt. 
Voor Nederlandse motorrijders 
is de nieuwe manier van vervoer 
vooral relevant voor de verbinding 
Düsseldorf-München v.v. Die is 
populair onder motorrijders die 
naar de Alpen reizen. De nieuwe 
manier van vervoer geldt ook voor 
de trajecten München-Hamburg 
v.v. en München-Berlijn v.v.

Autotrein vervoert motoren 
voortaan per auto

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

Hoenderkamp 16
7812 VZ  Emmen
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Verkeersregels in EU landen

MTC De Hondsrug was op 17 mei 
aanwezig bij het tienjarig bestaan 
van Motorsport Klazienaveen. 
Eigenaar Marcel Conen vierde dat 
met tal van acties. Zo was er een 
stuntrijder en kortingsacties met 
banden, kleding en helmen. Dat 
leverde veel bezoekers op. Ook 
voorzitter Trix Meijer is nog langs 
geweest. Zij heeft namens de club 
een bloemetje bezorgd. MTC De 
Hondsrug feliciteert Motorsport 
Klazienaveen met het tienjarig 
bestaan.

Motorsport Klazienaveen 10 jaar

Over alcohol in het verkeer is al heel veel geschreven en gezegd. In het kort zetten 
we hier nog een keer alle nadelen van alcohol neer.

De voornaamste werking van alcohol is verdoving van het zenuwstelsel. Alcohol 
werkt in eerste instantie ontremmend (overmoed), daarna worden de activerende 
functies verminderd (slaperigheid, verdoving). Verkeersdeelnemers is verboden om 
een voertuig te besturen boven de 0,5 promille, voor beginnende bestuurders is dat  
boven de 0,2 promille. Houd er rekening mee, dat als je ‘s-avonds tot in de late uurtjes 
lekker aan de alcoholhoudende drank zit, en je van plan bent de volgende morgen 
om 09.00 uur weer op de motor te stappen, dat dan de alcohol nog lang niet uit je 
lichaam is verdwenen. Als je op dat moment zou worden gecontroleerd, zou je wel 
eens kunnen schrikken van de hoeveelheid alcohol die nog in je lichaam aanwezig is. 
Als je terug komt bij het hotel na een warme dag motorrijden, les dan je ergste dorst 
met één of meer glazen koel helder water. En daarna eventueel het bier voor de 
lekkere smaak. Je ziet nog vaak mensen terugkomen en dan bier zo achterover slaan 
onder de kreet: Zo, daar was ik aan toe, ik ben uitgedroogd.  Je vochtgehalte weer op 
peil brengen kun je beter doen met water. Werkt beter, is gezonder en daarna proef 
je je bier ook nog beter.  En alcohol onder het rijden is natuurlijk uit den boze. Tussen 
de middag en bij andere stops alleen alcoholvrije 
dranken. Bij twee glazen bier duurt het al een halve 
seconde langer voordat je, als het nodig is, je remmen 
gaat gebruiken. 
 
Bij 80 kilometer per uur betekent die halve seconde 
dat de remweg al elf meter langer wordt.

Omdat verkeersregels en verplichtingen 
voor verkeersdeelnemers vaak per land 
verschillen en het voor de Europese 
burger moeilijk is om de juiste 
informatie daarover te vinden heeft 
de EU onlangs de overzichtssite ‘Going 
Abroad’ gelanceerd. Door op een land 
en vervolgens op ‘other specific rules’ 
te klikken, wordt in één oogopslag 
duidelijk wat er daadwerkelijk verplicht 
is per land. Het websiteadres is: 
ec.europa.eu/transport/road_safety/
going_abroad/index_nl.htm 

Alcohol in het verkeer
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Jubileumrit

Jubileumrit met veel zon en gebak

Door: Margo Beekenkamp

De weergoden zijn ons op zaterdag 3 mei 
redelijk goed gezind tijdens de Jubileumrit 
ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. De 
verzamelplaats is in Klazienaveen bij onze 
sponsor Motorzaak Klazienaveen. Ik ben er 
tegen 13.00 uur en er zijn al een aantal mede-
motorrijders aanwezig.

Tussen 13.00 en 13.30 uur zijn de 
meeste rijders aanwezig, er wordt 
nog even bij gekletst, een kopje 
koffie genuttigd en natuurlijk 
wordt de laatste sanitaire stop 
gepleegd. Voor deze mooie ge-
legenheid wordt er nog een foto 
gemaakt van de hele groep en 

dan zijn we klaar om te vertrek-
ken.
We vertrekken in drie groepen 
van twaalf motoren voor de rit 
van even meer als 100 kilometer. 
We rijden via mooie weggetjes 
van Nederland Duitsland in. Het 
is een leuk afwisselende route en 
de snelheid zit er op sommige 
stukken goed in. Sommige we-
gen in Duitsland plegen wel een 
fikse aanslag op de vering van je 
motor (en op je blaas als je toch 
weer moet).
Na anderhalf uur arriveren wij 
bij Gasthaus Robben in Hebeler-
meer, waar ons een kop koffie en 

een heerlijk stuk gebak wacht. 
Het is nog steeds droog en na 
een half uur, stapt de eerste 
groep weer op en rijdt door naar 
Klazienaveen. Ik rij in groep 3 en 
kan dus nog even van het zon-
netje genieten.
Het vervolg van de rit voert 
ons over binnenwegen vanuit 
Duitsland terug naar Nederland, 
we eindigen bij het Shell station 
Pollux in Klazienaveen.

Een hele leuke rit met, gelukkig, 
mooi weer en een heel goed 
vooruitzicht op de feestavond bij 
Viper diezelfde avond.
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HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!
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 nieuw!

• Exclusieve kledingcollecties van o.a. DIFI,  

 DANE en KUSHITANI

• Uitgebreide helmencollectie van o.a. BAYARD,  

 UVEX, SHOEI, HJC, SCHUBERTH en NOLAN
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service. MotoPort biedt jou dus alles wat je 

zoekt onder één dak!
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Tijdens het Jubileumfeest in Partycentrum 
Viper sprak voorzitter Trix Meijer alle 
aanwezigen toe. Voor degenen die er niet bij 
waren plaatsen we integraal haar toespraak.

Beste leden, partnerleden en 
sponsors. Namens het bestuur 
heet ik jullie hartelijk welkom op 
het feest ter ere van het 40-jarig 
bestaan van onze MTC De 
Hondsrug.

•  ‘Het is een gezellige club met 
fijne mensen’.

•  ‘MTC is een stok achter de deur. 
Als we dat niet zouden doen, 
kwamen we niet op onze motor 
weg’ 

•  ‘Bij een club rijden is minder 
doelloos’

•  ‘Gezellige lui, geen patsers’
•  ‘Ik ben geen groepsrijder, maar 
af en toe meerijden is wel leuk’

•  ‘Dit is mooier dan met z’n twee-
tjes rondrijden’.

• ‘Ik zet nu ook zelf een rit uit’.
•  ‘Iedereen wordt in z’n waarde 
gelaten’.

•  ‘Dit is wat ik wilde’.
•  ‘We hopen nog lang van de club 
te mogen genieten’.

•  ‘Ik voel me thuis binnen de club’.
•  ‘De leukste en de mooiste mo-
torclub’.

Zomaar een aantal quotes van 
clubleden die te lezen zijn in de 
laatste Uitlaatklep, het jubileum-
nummer. Deze uitspraken laten 
mij als voorzitter niet onberoerd. 
Dat is een groot compliment aan 
onze Motor Toerclub. Dus een 
compliment aan je zelf, want 
jullie zijn de club. Gebleken is dat 
onze MTC een club is waarbij de 
leden zelf veel doen en organise-
ren en de opkomst bij toerritten 
en andere evenementen be-
hoorlijk is (enige uitzonderingen 
daargelaten).
Het doel van de onze club is het 
gezamenlijk rijden van mooie 

toertochten. Dan maakt het niet 
uit op hoe zo’n motor. We hebben 
een uitgebreide variatie aan mo-
torsoorten, zoals de Naked Bike, 
Toermotor, Chopper, Zijspan, 
Cruiser, Musclebike, Buikschui-
vers. We zijn niet merk gebonden. 
En of het nou een oudje of een 
nieuwe is, is ook niet belangrijk. 
Als de tank voor aanvang van een 
toertocht maar vol is. 
Gelukkig verlopen de toertochten 
bijna altijd zonder problemen en 
ongelukken. Bijna, want heel af 
en toe moet er iemand afhaken 
omdat z’n motor vreemd staat 
te pruttelen of het helemaal niet 
meer doet. Ook zijn er in het 
verleden zo links en rechts wel 
eens wat schuivertjes geweest, 
maar dat liep gelukkig altijd vrij 
goed af. 

Helaas ben ik als voorzitter wel 
al een paar keer in het UMCG ge-
weest op ziekenbezoek. Erik Prins’ 
ongeluk is niet gebeurd tijdens 
een van onze toertochten, maar 
feit is wel dat hij bij onze club 
hoort en dus aandacht verdient. 
Gelukkig gaat het steeds beter 
met hem, alhoewel er een aantal 
kritieke momenten zijn geweest. 
Ik heb jullie hiervan op de hoogte 
gehouden. 
Het andere ongeluk in Lopper-
sum gebeurde wel tijdens een 
van onze toertochten. Hierbij 
waren meerdere mensen en mo-
toren betrokken, onder andere 
René Smallenbroek en Ellis van 
der Veer. Ellis werd letterlijk uit 
de sloot gevist en vervoerd naar 
het ziekenhuis. Ondanks dat dat 
er zeer heftig uitzag met ambu-
lances en een traumahelikopter, 
is het gelukkig goed afgelopen. Ik 
doe graag een dagje Groningen, 
maar dan niet om een van jullie 
te bezoeken in het ziekenhuis. 
Hopelijk waren dit dan ook met-
een de laatste ongevallen.

De afgelopen 40 jaren zijn er tal 
van gebeurtenissen geweest die 
wat aandacht verdienen. Ik ga ze 
niet allemaal noemen, maar een 
40-jarig bestaan verdient een 
kleine terugblik. De uitgebreide 
versie hebben jullie kunnen lezen 
in de laatste Uitlaatklep. 
•  In 1973 is het allemaal begon-

nen op de plek waar nu in Em-
men de HEMA staat. Een groepje 
mannen dat elkaar regelmatig 
trof om te gaan motorrijden. Zij 
zijn de aanstichters geweest van 
onze club. Dat resulteerde in de 
officiële oprichting van MTC De 
Hondsrug op 15 maart 1974.

•  In het begin organiseerde de 
club niet alleen toertochten, 
maar ook allerlei andere activi-
teiten zoals film-kaart, bingo- en 
spelavonden. Kegel en quiz-
avonden en werd er zelfs tegen 
andere motorclubs gevoetbald.

•  Ook werden er, net als nu, bui-
tenlandse trips georganiseerd. 
Het verschil is dat men toen 
overnachtte in een tentje en nu 
wat luxer, in een hotel. 

•  Er is zelfs een eigen clubhuis 
geweest. Gezellig, maar later 
kwamen er problemen omdat 
ook buitenstaanders de kas van 
eigenaar kwamen spekken.

•  In 1981 werd de club volwas-
sen en werden er zelfs statuten 
opgesteld.

•  In 1982 verscheen het eerste 
clubblad, De Uitlaatklep.

•  In 1987 werd voor de eerste 
keer een toerrit uitgezet door 
twee vrouwelijke leden, Marieke 
Kroeze en Stien Rozema, een 
primeur. Vrouwen verleenden 
tot die tijd alleen ondersteunen-
de diensten, zoals het clubblad 
verzorgen of in een of andere 
commissie plaatsnemen. Maar 
het ‘mannenbolwerk’ stond 
daarvan niet op zijn grondves-
ten te schudden. MTC is altijd 
een vrouwvriendelijke club 

SpeechDoor: Trix MeijerSpeech

geweest. 2x een vrouwelijke 
penningmeester, 1 x vrouwe-
lijke secretaris én uw huidige 
voorzitter, die met de huidige 
bestuursleden het reilen en 
zeilen van de club vandaag de 
dag in goede banen probeert 
te leiden.

•  In 1988 was het bestuur wel 
heel erg betrokken met haar 
leden. Als een nieuw lid aan-
meldde, ging het bestuur op 
‘huisbezoek’ om te polsen of 
ze naast motorrijden ook nog 
iets anders voor de club kon-
den betekenen, zitting nemen 
in een of andere commissie 
bijvoorbeeld.

•  In 1990 werd een ledenstop 
ingevoerd. De club telde 69 
leden, incl. partnerleden. Dat 
was genoeg. Maar in 1992 
wordt de ledenstop weer 
opgeheven omdat verwachte 
groei uitbleef. Het kan verke-
ren.

•  1998 is een slecht jaar voor 
de club. De toer- en recrea-
tiecommissie worden opge-
heven wegens gebrek aan 
activiteiten.

Dan maken we een sprongetje.
•  In 2004 bestaat de club 30 jaar. 

Het feest wordt afgeblazen 
omdat er te weinig belangstel-
ling is… Foei!

•  2005: Het klootschieten heeft 
zijn intrede gedaan binnen de 
motorclub. Gelukkig orga-
niseert de club/leden naast 
de toertochten nog steeds 
gezelligheidsactiviteiten, 
zoals BBQ in combinatie met 
klootschieten, de contactmid-
dag, gezelligheidsrit en een 
feestmiddag/-avond.

•   In 2006 telt de club twee toer-
kampioenen. Jan Vos en Bé 
Duinkerken. We gaan met de 
tijd mee en in 2007 is de club 
ook online te vinden middels 
een eigen website. 

•  In 2008 verschijnt het clubblad 
voor het laatst op A5 formaat, 
dat is de helft van de grootte 
van het huidige clubblad. 
Daarbij neemt Koen Prummel 

na 17 jaar afscheid als redac-
tielid. Gelukkig blijft hij tot op 
de dag van vandaag wel actief 
als een van de verspreiders. 
Ook nog een mooie uitspraak 
van Arie Duinkerken is te lezen 
in het clubblad dat jaar: BMW 
is om mee te rijden, een Du-
cati om mee te racen en een 
Harley om aan te sleutelen. 

•  In 2009 wordt het 35-jarig 
bestaan gelukkig wel gevierd 
en de geplande avondrit 
wegens noodweer afgelast. 
De volgende avond wordt ze 
alsnog verreden. 

•  2010: Voorzitter Henrie van de 
Velde neemt afscheid als voor-
zitter. Samen met zijn Iekje 
hebben ze zich jaren ingezet 
voor de club. De voorzitters-
hamer wordt voor de eerste 
keer overgenomen door een 
vrouw. Moi! Navigatie doet 
meer en meer zijn intrede. De 
Garmin Zumo neemt in snel 
tempo de papieren routerol 
over. De club gaat met zijn tijd 
mee, want sinds kort zijn we 
ook op Facebook te vinden.

•  2011: De Uitlaatklep krijgt een 
steeds professionelere uitstra-
ling. Deze verschijnt volledig 
in kleur. Dat jaar wordt ook 
voor de eerste keer een Open 
Toertocht georganiseerd. De 
opbrengst gaat naar een goed 
doel.

•  2013-Voor het eerst in de 
geschiedenis van de club is 
de huidige toerkampioen 
een vrouw, Jolanda Hemel. 
Chapeau!

In de media lees je ook dat de 
gemiddelde leeftijd van motor-
rijders hoger wordt. Als ik zo 
rond kijk, klopt dat aardig, al zie 
ik ook wat jongere koppies in 
de zaal. Gelukkig maar.
Onze club heeft de eerste 
40 jaar er op zitten. Hoe de 
komende jaren eruit gaan zien, 
is koffiedik kijken. Rijden we 
over een jaar of 5 tot 10 nog 
toertochten. Zitten we over zeg 
maar een jaar of 15 achter de 

computer om virtueel te rijden 
of rijden we elektrisch of op 
zonnecellen. Wie het weet mag 
het zeggen.

Tot slot wil ik alle mensen 
danken die zich belangeloos 
voor onze club inzetten. Namen 
noem ik niet, bang om iemand 
te vergeten. De jubileumcom-
missie, mensen die toerritten 
uitzetten, een bijdrage leveren 
aan De Uitlaatklep, gezellig-
heidsbijeenkomsten organise-
ren, bedrijfsruimte beschikbaar 
stellen, meedenken, meehel-
pen, of wat voor gebied en 
hoe dan ook, allemaal hartelijk 
dank. Jullie zijn de club, jullie 
maken de club! 

Jubileumspeech voorzitter Trix
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Feestavond

Jubileumfeestavond

Door: Ester Snippe

Er werd me gevraagd een stukje te schrijven 
over de feestavond ter gelegenheid van het 
40-jarig bestaan van MTC De Hondsrug in 
Partycentrum Viper in Nieuw-Weerdinge. Nou 
ben ik geen columnist, maar ik kan het toch 
proberen.

We werden warm onthaald in 
een al aardig gevulde zaal met 
motorliefhebbers. Er was gele-
genheid voor een kopje koffie/
thee en bij te kletsen met andere 
leden en partnerleden. Natuurlijk 
ging het ook over de ‘s middags 

verreden jubileumrit. Na een 
klein welkomstwoord vooraf van 
Henk kregen we een leuk verhaal 
over de geschiedenis van de club 
verteld door onze voorzitter Trix. 
Daarna kregen we uitleg over wat 
voor lekkers er allemaal te eten 
was en mochten we aanvallen op 
het buffet.

Er was een ruime keuze aan 
salades, soep, vlees en andere ge-
rechten dus voor ieder wat wils.
Er werd flink gelachen en gekletst 
aan alle tafels en dat is altijd een 

goed teken. Toen het eten afge-
lopen was, gingen de tafels aan 
de kant en konden de voetjes van 
de vloer. Daar werd door sommi-
gen dan ook gretig gebruik van 
gemaakt.

Maar een gezellige avond vliegt 
zoals ze zeggen veel te snel om. 
Al met al vond ik het een hele 
geslaagde avond. Ik heb weer 
heel wat mensen leren kennen 
en dat vind ik als niet-rijdend lid 
erg leuk. Ik kijk nu al uit naar het 
volgende feestje.

vliegt veel te snel voorbij
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O o k  v e r k o o p  v a n  b a n d e n ,  z o w e l  m o d e r n  a l s  k l a s s i e k !

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

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

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

Openingsrit

Voor de eerste keer op pad met de club

Door: Henny Behrens

Henny Behrens ging voor de eerste keer 
met MTC De Hondsrug op pad tijdens de 
openingsrit naar Helming in Wietmarschen. Hij 
leverde spontaan een verhaal aan.

Vanmiddag ben ik voor de eerste 
maal met de club op pad ge-
weest. We reden een leuke route 
over weggetjes die ik niet kende, 
laat staan had bereden.
Ik reed voor het eerst met de mo-
tor door de regen en dus later op 
de middag op natte wegen. Na-
tuurlijk had ik wel al regen gehad 
tijdens mijn rijopleiding, maar 
toch is dat even wennen. Ook 
de smalle wegen zijn altijd wat 
verraderlijk, vooral door grint en 
‘achtergelaten’ landbouwgrond 
van tractoren. Niet eerder was 
mijn motor zo vuil na thuiskomst.
Ik heb een leuke middag gehad 
met de ingebouwde stop bij de 
BMW-motordealer in Duitsland.
 
Erik Prins
Wel had ik wat moeite met de 
gedachte, die mijn hoofd niet 
uit wilde, met betrekking tot Erik 
Prins. Vlak voor je eerste rit met 
een club waar je nog maar net lid 
van bent en dan zo’n bericht. Een 
schuivertje, een gebroken been, 

daar kan een ieder mee leven, 
maar aan zo’n ongeluk moet je 
toch niet denken. Ik mag hopen 
dat Erik over enige tijd weer aan 
het ’leven’ mag deelnemen en ik 
hem alsnog leer kennen.
 
Advies
Hier en daar ging het wel wat 
te hard langs stukken waar een 
30km zone werd aangegeven.
Eén van de leden gaf mij bij de 
ijssalon voor de deur nog wat les 
ten aanzien van ‘de laatste man 
zijn in de groep’ met het oog op 
stoplichten of ander oponthoud 
van later komenden. Ik kreeg ook 
het advies om vooral in het begin 
vooraan in een groep te rijden.
Het eerste deel tot aan de motor-
dealer reed ik inderdaad op een 
derde plek. Het tweede deel was 
anders en moest ik zo nu en dan 
even flink ‘ophalen’  om weer aan 
te sluiten.
Ook dit veroorzaakt dus te hard 
rijden en je hoopt dan geen 
camera’s te passeren.
Zo leer je op een wat natte, kille 
zondagmiddag nog even wat 
bij, maar ik kijk nu al uit naar de 
Weserbergland-dagen en mis-
schien is de temperatuur dan ook 
weer wat aangenamer.
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Artland route

Vakwerkhuizen zijn  lust voor het oog

Door: Rob Nibbelke

Voor de dagrit door het Duitse Artlandgebied 
was er het advies om vroeg op te staan. 
De starttijd was namelijk al om negen 
uur. Dus rond die tijd was ik op zondag  
13 april aanwezig bij Shell station Pollux in 
Klazienaveen. Daar hadden zich meer dan 
dertig motorrijders verzameld voor de 
rit van ongeveer 275 kilometer. Omdat er 
zoveel motoren waren werd besloten om in 
drie groepen van ongeveer twaalf motoren 
te rijden.

Onze groep vertrok om kwart 
over negen. Eerst de A37 op rich-
ting Duitsland om vervolgens aan 
de Duitse zijde de B402 te volgen. 
Over de grote brug over de Eems 
en dan bij de verkeerslichten 

rechtdoor. Normaal sla ik hier 
altijd rechtsaf om boodschappen 
te doen bij de Marktkauf. Nu dus 
rechtdoor om in Bokeloh linksaf  
te slaan naar Apeldorn. Daarna 
met een grote boog om Haselün-
ne en door allerlei verschillende 
kleine plaatsjes met prachtige 
vakwerkhuizen. Een lust voor het 
oog.

Oma’s Plüsch 
Aangekomen in Gross Mimme-
lage op nummer 58 staat een 
mooie molen. Daar zijn we koffie 
gaan drinken met een lekker 
stuk ‘kuchen mit sahne’ in het 
Mühlencafé van Oma’s Plüsch. 
Eén stuk kuchen en net zoveel 

koffie als je maar wou… Nadat 
de eigenaar van één van ons een 
50 cent muntstuk had gekregen 
om de miniatuurmolen, die 
binnen stond, te laten draaien 
vertelde hij over de werking en 
de geschiedenis van de echte 
molen. Tot onze verrassing bleek 
het zelfs om een Hollandse molen 
te gaan.
  
Aansluitend de motoren weer 
gestart om de route te vervolgen 
richting Quakenbrück  en Din-
klage om daar aan de terugweg  
te beginnen. We kwamen over 
smalle weggetjes met hoogtever-
schil. Naast de motor van onze 
voorrijder Henk probeerden twee 

Artland route

reeën de groep bij te houden. 
Plotseling stoven ze vlak voor 
zijn motor ze de weg over om 
een veilig heenkomen te zoe-
ken aan de bosrand. 

Lekker ouderwets
Onze blaas raakte steeds voller 
en de magen steeds leger. Tijd 
om te lunchen dus. In Bippen 
vlakbij Fürstenau zijn we gaan 
eten bij Gasthof Mol. We zijn 
hier ooit eerder al eens wezen 
eten met de motorclub. Het 
Gasthof wordt uitgebaat door 
de Nederlandse familie Mol, 
die voor ons twee menu’s had 
samengesteld waar wij uit 
konden kiezen. Het was er heel 

erg druk, omdat Gasthof Mol 
het vijfjarig bestaan vierde met 
een open huis.
Een schnitzelmenu of een 
braadworst/curry menu. En 
dat voor een alleszins redelijke 
prijs!

En alles zo lekker ouderwets. 
De keuze van het menu en de 
drankjes worden nog geno-
teerd op de rand van een 
bierviltje. Bij het verlaten van 
het etablissement het viltje 
inleveren bij de kassa en afre-
kenen…

De route weer opgepakt en 
weer door kleine dorpjes 

gereden richting Lingen waar 
de markante koeltorens van 
kerncentrale Lingen (AKW 
Emsland) hun stoomwolken de 
lucht inblazen. De centrale staat 
gepland om in 2020 buiten be-
drijf te gaan. Misschien wordt 
het wel eerder omdat Duitsland 
sinds de ramp in Fukushima 
van zijn kerncentrales af wil.
Nadat wij over een viaduct de 
A31 waren gepasseerd zagen 
wij in de verte ons eindpunt 
Emlichheim al opdoemen. Bij 
het tankstation hebben wij de 
presentielijst getekend en zijn 
daarna huiswaarts gereden.  Al 
met al een prachtige rit op een 
mooie regenvrije zondag.
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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.

Middagrit

Stoeremannenmotorritmiddag 

met regen op Moederdag

Door: Wim Brouwer

Na goede opkomsten van de eerste 
motorritten, was de 11e mei een zware 
tegenvaller. Met slechts vijf motoren gingen 
we van start. Was het vanwege Moederdag of 
toch de slechte weersvoorspellingen.

Ik had mezelf goed voorbereid 
door een regenoveral aan te 
trekken. Wonder boven wonder 
hebben we tot de koffiestop 
geen drup regen gehad. De we-
gen waren droog en we konden 
heerlijk sturen via Hoogstede in 
Duitsland om zo in het Overijssel-
se Vasse aan te komen. Bij tante 

Sien werden we met open armen 
ontvangen en de koffie met lek-
kers hebben we ons goed laten 
smaken. Na dit alles twijfelde ik 
nog om opnieuw mijn regen-
overal aan te trekken omdat het 
droog leek te blijven.

Helaas hebben we het tweede 
gedeelte toch nog regen gehad, 
maar gelukkig viel het meeste 
naast ons. Mijn mederijders 
trokken zich niet veel van de 
regen aan en reden sportief mee. 
Bij Hardenberg aangekomen 
regende het al wat harder en ik 

stelde nog voor om rechtstreeks 
naar huis te rijden. De mannen 
waren onverbiddelijk en som-
meerden mij toch linksaf te slaan 
het veld in. 

Daarna werd het beter en hebben 
we uiteindelijk toch een prima 
‘stoeremannenmotorritmiddag’ 
gehad. Bij aankomst was het 
weer droog en werden de namen 
genoteerd. 
Bikkels bedankt voor de leuke 
tocht werd er nog geroepen. Zo, 
nu nog snel naar moeders met 
een bloemetje.
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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!

Motor(toer)club
ColumnDoor: Henk Kroezen

Alsof er geen ander 
nieuws is, staan de 
kranten tegenwoordig 
vol met artikelen 
over motorclubs. Ook 
televisieprogramma’s 
worden ermee 
gevuld. Bandidos, No 
Surrender, Satudarah, 
Hell’s Angels en hoe 
ze ook mogen heten, 
verschijnen in leren 
gilets op foto’s. 
Volgens de 
autoriteiten probeert 
elke motorclub zijn 
eigen terrein af te 
bakenen en dat zou 
tot ongeregeldheden 

kunnen leiden. Diezelfde autoriteiten zijn zo bang dat ze zelfs 
paasshows van motordealers verbieden omdat dat problemen 
zou kunnen veroorzaken. Dat is de omgekeerde wereld en als 
het zo doorgaat dan zou het zomaar kunnen dat motorrijden 
wordt verboden. Al die publiciteit is niet goed voor de gewone 
motorrijder. Voor hetzelfde geld word je ook aangezien voor 

iemand die buiten de wet staat. Dat brengt me bij het verschil 
tussen een motortoerclub en een motorclub. Henk Kuipers 
uit Klazienaveen (oud-president van Satudarah en nu bij No 
Surrender) vertelde me een keer dat motorclubs ‘moeten’ 
rijden en dat motortoerclubs voor hun plezier op de motor 
zitten. Dat plezier willen we ook graag houden, want wat is er 
mooier dan in de buitenlucht, zonnetje erbij, mooie bochten 
en een heleboel pk’s onder je zitvlak, kilometers te maken. Dat 
maakt motorrijden zo leuk. 
Dat je dan lid bent van een club als MTC De Hondsrug maakt 
het alleen maar leuker. Want je bent dan verzekerd van zo’n 
tien mooie uitgezette ritten per jaar, een feestavond, een 
bijeenkomst om het voorbije motorseizoen onder het genot 
van een biertje of wijntje de revue te laten passeren en andere 
leuke activiteiten. Het geeft ook meteen aan dat moeten er 
niet bij is. 

Bij een motortoerclub mag je alles, maar niets moet of hoeft. 
Moeten is dwang en dat is het laatste dat we met elkaar 
willen. Misschien zouden motorclubs dat ook eens moeten 
overwegen. Want motorrijden is toch veel te leuk om daarvan 
afgeleid te worden. Zo leuk dat motortoerclub De Hondsrug 
het al veertig jaar heeft volgehouden. We zitten nu in het 41ste 
jaar en daar mogen er best nog honderd bijkomen. Ik ben in 
ieder geval blij dat ik motor mag rijden.

•	 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
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Weserbergland & Harz

Taart, taart, taart, zon, regen en valpartijen 
tijdens driedaagse motortrip 

Door: Sylvia en Michel Schippers

In drie groepen vertrokken we op vrijdag 23 
mei rond negen uur vanuit Emmen met de 
driedaagse trip naar onze bestemmingen in 
Duitsland. Eerst naar het Weserbergland en de 
dag erna naar de Harz. De drie groepen, zo’n 
25 mannen en vrouwen onder wie ook nieuwe 
leden, waren vooraf geselecteerd. Voor hen 
dus extra spannend hoe de reis zou verlopen.

We begonnen met wat onstui-
mig weer. De ene groep had er 
overigens minder last van dan de 
andere. Zo zagen we dat een van 
de groepen tijdens de koffiemo-
menten erg nat was omdat zij 
niet op tijd de regenpakken aan 
hadden kunnen krijgen. Groep 1, 
waarin wij zaten, kreeg al snel 
door dat het de natte boot vaak 
ontsprong. We reden vaak voor 
de regen uit en zaten net binnen 
met een lekkere bak koffie en 
taart als het noodweer losbrak. 
Zo reden wij voort. 

Ziekenhuis
Het was wel even schrikken toen 
we tijdens de eerste koffiestop 
te horen kregen dat er drie 
motorrijders waren gevallen. 
Twee leden, Sjaak Bakker en Bé, 
liepen mank en Roelof kwam er 
met schaafwondjes nog goed 
vanaf. Sjaak ging zaterdags nog 
naar het ziekenhuis waar een 
zwaar gekneusd onderbeen werd 
geconstateerd. Zijn motor raakte 
zwaar beschadigd hoewel hij de 
rit naar hotel Am Kurpark in Bad 
Karlshafen nog wel kon vervol-
gen. De andere twee konden de 
drie dagen wel uitrijden. Sjaak 
is zondags per taxi naar huis 
gebracht, zijn motor is door de 
ANWB opgehaald. 

Eenmaal in het hotel aange-
komen was het inchecken en 
inspecteerden we de kamers. 
Voordat we aan het eten zouden 

beginnen konden we ons met 
bier of andere drankjes even ont-
spannen beneden in de bar en in 
de eetzaal.

Snel eten
Nadat we ons allen hadden 
gedoucht en opgefrist en we een 
tafel hadden uitgezocht werd 
het eten geserveerd. Het was wel 
jammer dat alles heel snel uitge-
serveerd werd. Binnen veertig 
minuten was alles op. Sommige 
bleven in het hotel aan tafel zit-
ten om nog een kopje koffie of 
een biertje te drinken, anderen 
zochten de rust op. Voor velen 
bleek de 335 km lange rit toch 
vermoeiend.

Even tussendoor willen we toch 
even kwijt dat de uitgezette ritten 
zeer de moeite waard waren. Mi-
chel en ik hebben in ieder geval 
vanaf het begin erg genoten van 

de omgeving die we aan ons 
voorbij zagen gaan. Ook van 
de rust- en koffiemomenten 
waar we met iedereen kennis 
konden maken. De meesten 
vroegen nieuwsgierig wie we 
waren, wat we deden en hoe 
we bij de deze club waren 
gekomen. Michel vertelde dat 
de stukjes die op de internetsite 
te lezen waren er erg profes-
sioneel uitzagen waarop hij 
dacht dat het wel een goede 
club moest zijn. We konden dit 
dus alleen ervaren door ons aan 
te melden. Achteraf is dit ook 
gebleken.

Stand-by
Maar genoeg over ons. De 
tweede dag brak aan waarop 
we met z’n allen erg naar 
uitkeken. We moesten weer 
stand-by staan rond negen uur. 
De voorspelling was dat we 
alleen aan het eind van de dag 
iets regen konden verwach-
ten. Uiteindelijk hebben we 
meerdere buitjes gehad, het 
water stroomde over de weg en 
Margo kreeg het even te zwaar 
in de bochten. Ze kende geluk-
kig haar grenzen en stopte op 
tijd om aan te geven dat dit 
voor haar teveel werd.

Michel en ik en ook de anderen 
in onze groep, vonden het heel 
mooi dat Herman voorstelde 

om met haar en Egbert apart 
van de groep verder te oefenen 
met bochten. Zij kregen dus 
los van ons een persoonlijke 
training. Wat weer goed was 
voor hun zelfvertrouwen. 
Zelf vonden de twee het erg 
leerzaam en uiteindelijk reden 
ze gedrieën de hele rit zelfs uit. 
Henk heeft toen verder onze 
groep geleid.

Jammer dan
En weer hadden we tijdens een 
stop koffie met gebak. Diëten 
was er dus niet bij. Jammer dan! 
We moesten dit maar ervaren 
want het was een goede ge-
woonte van de club om tijdens 
iedere tocht uitgebreid koffie 
te drinken met gebak. Dit was 
dus ook erg goed geregeld. 
De omgeving was eindeloos, 
vooral de bochten en de lange 
afdalingen. Te mooi om waar te 
zijn. Wat wel even wennen was 
dat de spieren weer gedwon-
gen getraind moesten worden 
en helaas dat waren ze niet. 
(Die van mij, Sylvia, dan). We 
hoorden ook dat Bé de groep 
soms kwijt was of de groep Bé. 
Daar werd het een en ander 
over gespeculeerd. 

Ook deze dag werd weer afge-
sloten met een diner. Dat dach-
ten we maar de afsluiting bleek 
er pas te zijn toen we met een 

grote groep gezellig bij elkaar 
zaten en bier of wijn dronken. 
Duidelijk werd dat we de boel 
zelf in de hand wilde hebben. 
Jans ging helpen door zelf 
de drankjes op nemen en uit 
te serveren. Er werd zelfs een 
bank versleept om Sjaak goed 
te kunnen laten zitten. Nootjes 
werden van de kamer gehaald 
en opgedeeld. We hadden met 
zijn allen de grootste lol, juist 
ook omdat we de indruk kregen 
dat het personeel het af liet we-
ten. Hebben we zelf het feestje 
wel gemaakt. Uiteindelijk is 
ieder gaan slapen om er vervol-
gens de volgende dag weer fris 
en fruitig uit te zien. Zo konden 
we weer goed aan een ‘zonnige’ 
terugreis beginnen.
Bij dezen willen we degenen 
bedanken die deze trip hebben 
georganiseerd. Het was een 
toppertje. Ook voor ons als 
nieuwelingen was het heel leuk 
en we voelden ons absoluut 
welkom.

Weserbergland & Harz
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Voor AUTO’s & GEBOUWEN!!!

James Cookstraat 25, 7825 AN EMMEN
tel. 0591/677811 / 06-46410662

www.nozon.nl       info@nozon.nl

Onze producten zijn:
zonlichtreducerend * zonnewarmtewerend 

zonnebescherming factor 100 * energiebesparend  
scherfbindend bij breuk * inbraakvertragend

 explosievertragend * decoratief

Zowel voor voertuigen als gebouwen!

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

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

Voor AUTO’s & GEBOUWEN!!!
228 kg rijklaar
20 liter 
101 pk (74kW) @ 8.000 tpm  
103 Nm @ 4.000 rpm 
90 graden V- twin
vloeistofkoeling
1.037 cc
Vanaf € 12.999,-.

Gewicht:
Tankinhoud:

Vermogen:
Koppel:

Type:
Koelsysteem:

Cilinderinhoud: 
Consumentenprijs:

Suzuki

Suzuki zet met V-Strom 1000 

geweldige allroad in de markt

Door: Henk Kroezen

Bewonderende blikken vallen de nieuwe 
Suzuki V-Strom 1000 ten deel als ik het 
parkeerterrein voor de start van de Jubileumrit 
oprij. Belangstellend wordt om de nieuwe 
zware allroad van Suzuki heengelopen. 
Iedereen is enthousiast over het model en 
uitspraken als: Mooie motor, Die zou ik ook 
wel willen en De volgende motor is deze, 
bevestigen dat Suzuki een uitstekende 
opvolger van de oude 1000 heeft gemaakt. 

Dat oude model werd overigens 
al jarenlang niet meer gevoerd in 
Nederland. Emissieverordeningen 
lieten niet toe dat de motor nog 
kon worden verkocht. Bovendien 
was de V-Strom 650 de 1000 al 
lang in verkoopcijfers voorbij 
gegaan. Dat model verkocht zo 
goed dat het enige jaren de rang-
lijst van best verkopende motors 
in Nederland aanvoerde. De te-
leurstelling was in 2012 dan ook 
groot dat er wel een nieuw model 
V-Strom 650 op de markt kwam, 

waar door velen op een 1000 of 
misschien zelfs wel een 1200 cc 
was gehoopt en gerekend. 

Die omissie maakte Suzuki in 
2013 meer dan goed. Een jaar 
voordat het nieuwe model op de 
markt kwam werd hij al aan het 
motorrijdend publiek getoond. 
Het wachten duurde voor velen 
dan ook behoorlijk lang. Maar 
het was het wachten waard. De 
nieuwe V-Strom 1000 is als model 
uitstekend geslaagd. De zit is 
prima, hoewel het even wen-
nen is aan het harde en smalle 
zadel, je kunt je er echter uren op 
vermaken.

Het blok is dezelfde als de 
oude 1000, maar onherkenbaar 
aangepast. Dat resulteert in een 
krachtig blok waarmee je uitste-
kend voor de dag kunt komen. 
In vergelijking met concurrenten 
als de BMW R1200GS, de Triumph 
Explorer, de Yamaha Teneré en 
alle andere zware allroads, is 
de V-Strom misschien wel een 
buitenbeentje, maar ook een die 
zijn mannetje staat. De motor is 
lichter dan alle anderen, heeft 
meer dan voldoende power en is 
uiterst handelbaar.

En wat zeker niet onbelangrijk is, 
misschien wel het allerbelang-
rijkste: de V-Strom 1000 is een 
stuk goedkoper dan zijn concur-
renten. Je moet er alleen niet al 
teveel extra’s op willen hebben, 
want dan loopt je portemon-
nee alsnog leeg. Al met al heeft 
Suzuki een geweldig rijdende 
motor in de markt gezet, waar 
veel motorrijders de komende 
jaren veel plezier aan zullen bele-
ven. Motorhuis Bakker stelde de 
testmotor beschikbaar.

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

v.a.  20%  bijtelling

DE NIEUWE GENERATIE NISSAN QASHQAI
NU IN DE SHOWROOM!

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

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

QASHQAI-gamma: 3,8-5,8 l/100 km, resp. 26,3-17,2 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 99 gr/km tot 129 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.
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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

Theorie avond

Leden MTC spijkeren theoretische kennis bij

Door: Rini Duinkerken 

De meesten van ons rijden al jarenlang motor. 
Dat betekent ook dat het rijbewijs al jaren 
geleden is behaald. De praktische kennis is 
meestal wel in orde, maar hoe goed zitten de 
theoretische verkeersregels in je hoofd? 

Op de jaarvergadering in januari 
kwam dan ook de terechte vraag 
of er een keer een theorieavond 
kon worden georganiseerd. Wim 
Brouwer pakte dat idee op en 
ging samen met Bé Duinkerken 
met deze vraag naar clubsponsor 
Dibo. Die was bereid om een 
twee uur durende theorieles te 
geven.
“Wij waren hierover heel positief 
en hoopten op zo’n dertig aan-
wezige leden en aanhang”, zegt 
Bé. “Helaas meldden zich maar 
twaalf leden na een mailing aan. 
Na een herinneringsmail kwamen 
we uiteindelijk uit op achttien 
leergierigen.”

Sarto van Rijswick, eigenaar van 
Dibo en docent Freek, ontvingen 
ons op maandagavond 10 maart 
al om 18.15 uur met een kop 
koffie. 
Bé verwelkomde ons allen en 
wenste ons veel succes en gaf 
toen het woord aan Freek. Die 
vertelde hoe hij de avond met 
ons door wilde brengen. Tevens 
gaf hij uitleg over de bediening 
van de kastjes, die voor ons op 
tafel lagen, voor het beantwoor-
den van de vragen.

Vijftig vragen
Eerst werd er een theorie-examen 
afgelegd met vijftig vragen 
waarvan er niet meer dan zes fout 
mochten zijn. Het was muisstil 
tijdens het beantwoorden van 
deze vijftig vragen en bij de laat-
ste vraag ging er een zucht van 
verlichting op. Meteen kwam de 
vraag: hoeveel heb ik fout?

Een aantal enthousiastelingen 
dacht geslaagd te zijn; niet dus. 

Twee leden hadden negen 
fouten, de rest had meer tot een 
maximum van 22 foute antwoor-
den! Docent Freek besprak na 
afloop alle vragen zodat je wist 
welke fouten je had gemaakt. 
Dit was geweldig leerzaam voor 
iedereen.

Leerzame avond
Na een kleine pauze kregen 
wij van Freek situaties uit de 
praktijk voorgeschoteld. Hoe 
de voorrangsregels en gewone 
verkeersregels veranderd zijn 
voor deelnemers aan het verkeer. 
Van voetganger tot automobilist 
en alles wat zich aan voertuigen 
op de weg begeeft. Het was een 
uiterst leerzame avond. Meteen 
al kwam de vraag: Doen wij dit 
volgend jaar weer
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  Zaterdag 21 juni   Avondrit 125 km   André Alberts & Albert Wassen

  Zondag 13 juli   Dagrit 250 km   Rob Nibbelke & Jan Vos

  Zondag 10 augustus   Vroege vogelrit 125 km   Bé Duinkerken & Gerard Kuper

  Zaterdag 23 augustus   Barbecue-Klootschieten    Fenna & Jan Vos           

  Zondag 31 augustus   Gezelligheidsrit   Rob Nibbelke & Jan Vos

  Zaterdag 13 september   Open toerrit voor goed doel 175 km   Wim Brouwer, Bé Duinkerken & 
  Henk Kroezen                

  Zondag 21 september  Dagrit 250 km   Bennie Grimberg & Wim Hassink

  Zaterdag 04 oktober   Middagrit 175 km   Eppie Nieuwlaat & 
  Annegienus Veendijk

  Zondag 16 november   Snertrit 125 km   Sjaak Bakker, Jans Heijne & 
  Karst van Oosten

  Zondag 30 november   Contactmiddag   Henk Kroezen & Trix Meijer

  Zondag .. januari 2015   Feestmiddag   Jans Heijne & Karst van Oosten

  Vrijdag 13 februari 2015   ALV Algemene ledenvergadering   Bestuur

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

= + = + =

Autobedrijf Misker  
dé motor achter uw rijplezier!

Omdat één motorrijder nog geen zomer maakt... 
...heeft u met een auto van Misker de mogelijkheid om ook onder minder goede weersomstandigheden gezellig  
een dagje te touren. Wel zo handig, zeker wanneer u met het hele gezin op stapt wilt. Autobedrijf Misker biedt 
u met Ford en Mazda moderne auto’s die vaak dankzij een zuinige motor ook nog eens financieel voordelig zijn.  
Zo rijdt u niet alleen in een fraaie auto, maar kunt u tevens rekenen op onze prima service. Kiest u op gevoel of laat 
u uw verstand spreken? Bij Autobedrijf Misker kiest u beiden: 100% rijplezier! 
Graag tot ziens in onze showroom.

Wij hebben tevens een aanbod van ruim 200 fantastische occasions!

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

TWEE ijzErsTErkE MErkEn ondEr één dAk
Autobedrijf misker

Jaarprogramma 2014

Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax (0591) 641646

Strak & Stralend

Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax (0591) 641646

Strak & Stralend

Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

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

info@autoschadedepoel.nl
www.autoschadedepoel.nl
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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


