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Toerkampioen 2011

Jans Heijne
Tevreden met Suzuki RF900

Chris Gras
Legt werking Garmin uit

Peter de Kroon
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Volgende Uitlaatklep
De volgende editie verschijnt  
omstreeks 10 juni.

De deadline voor het inleveren van 
toerverslagen en reisverhalen is: 
25 mei.

MTC
Sinds 15-03-1974

Mijn motor heeft z’n winterbeurt al weer een tijdje achter 
de rug. De bandjes en het asfalt hebben inmiddels al weer 
kennis met elkaar gemaakt. Ik vond het gevoelsmatig een 
hele lange winterstop. Dat komt waarschijnlijk door die 
lange grijze zomer-, najaar- en winterperiode.
Gelukkig  staan er voor het komende motorseizoen weer 
voldoende toerritten en activiteiten op het programma. 
Daarom hartelijk dank aan de personen die een of meer-
dere activiteiten voor hun rekening nemen.

Ik hoop dat we er met elkaar weer en mooi motorjaar van 
weten te maken. Goed weer is meegenomen, maar een 
goede sfeer is nog belangrijker. We hebben als club een 
mooie reputatie opgebouwd. Dat heeft geresulteerd in een 
fikse stijging van het aantal (aspirant)leden en partnerle-
den. We heten iedereen dan ook van harte welkom bij onze 
club en hopen dat ze hun draai kunnen vinden.

Tevens heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. 
Wim Bouwer heeft het takenpakket van Peter de Kroon 
overgenomen. We bedanken Peter voor zijn bijdrage de 
afgelopen jaren en wensen Wim veel succes in zijn nieuwe 
functie. Ondergetekende heeft er ook nog een termijn aan 
vastgeknoopt en probeert samen met de andere bestuur-

ders de taken weer zo goed mogelijk te verdelen.
Tijdens de algemene ledenvergadering is besloten de 
hoogte van de contributie ongemoeid te laten. In deze 
tijd van recessie en bezuinigingen een positieve ontwikke-
ling lijkt me. Dit is dan tevens een ‘kattebelletje’ aan leden 
die vergeten zijn hun contributie te betalen. Verzoek van 
de penningmeester dit alsnog en zo spoedig mogelijk te 
doen.

Last but not Least, een woord van dank aan onze sponsors. 
Door hun financiële steun en de creativiteit van de redactie 
is het mogelijk er zo’n mooi clubblad te maken. De posi-
tieve reacties zijn dan ook niet van de lucht. Nieuwkomer is 
Postzegel en Muntencentrale Emmen. 
Henk’s Oliebollenkraam en Autoservice Horstman heb-
ben besloten te stoppen als sponsor. We willen deze beide 
bedrijven hartelijk danken voor hun steun de afgelopen 
jaren en wensen ze zowel zakelijk als privé veel succes in 
de toekomst. 

Trix Meijer

Ledenaantal groeit! Van de redactie
Door privéomstandigheden heeft het even wat langer geduurd voor het 
eerste nummer jaargang 2012 van de Uitlaatklep bij jullie op de deurmat 
ploft. We hopen dat het lukt om nog voor de Pasen deze editie bij iedereen 
in de bus te krijgen. De redactie is uitgebreid met Rob Nibbelke en Hans 
van der Schaaf. We gaan hun bijdragen voor de Uitlaatklep zeker waarde-
ren. Ook dit keer weer een uiterst volle Uitlaatklep. We hebben een verhaal 
over de Toerkampioen 2011, een verslag van de feestmiddag en een 
bericht over de succesvolle Garminavond. We zetten ook weer twee leden 
in het zonnetje. Zo vertelt Jans Heijne over zijn motor en laat Lia Nibbelke 
weten waarom het zo fijn is om achterop de motor van Rob mee te rijden. 
Het bestuur heeft weer nieuws en ook stelt een aantal nieuwe leden zich 
voor. En zoals het hoort aan het begin van een nieuw motorjaar presente-
ren we het complete Jaarprogramma. Iedereen kan daar een keuze uit ma-
ken. Er is ook in 2012 weer genoeg te beleven met MTC De Hondsrug. De 
redactie wil bij de start van het motorseizoen ook alle sponsors bedanken 
die De Uitlaatklep mogelijk maken. In onwillekeurige volgorde zijn dat: 
Multicopy, Motoport Assen, Motorsport Klazienaveen, MenZ en Media, Van 
der Weide, NoZon, Delphi, Postzegel- en Muntenhandel,  Misker, De Poel, 
Dibo, Verzekerings Collectief en Motorhuis Bakker. 
De redactie hoopt op een mooi, veilig en droog motorseizoen.
Veel leesplezier en denk erom, houd de mooie kant boven.

Veel leesplezier.

Inhoud
5Kortjes

Column: Geluksmomenten Toerkampioen De motor van... Navigatieavond Jaarprogramma

Feestmiddag Achterop bij... Van der WeideNieuwe leden 7 118 12

15 16 2318 25

Van de voorzitter
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Kortjes

Clublid Vincent Zwerink 
en zijn vrouw Ellen 
hebben gezinsuitbreiding 
gehad. 
Op 29 januari is zoon 
Tycho geboren en 
heeft zusje Lisa er een 
speelkameraadje bij.
Namens alle clubleden, 
van harte gefeliciteerd.

Jubilaris!
Beter laat dan nooit, 
maar we feliciteren 
Annegienus en Janna 
Veendijk met hun 25-jarig 
lidmaatschap van MTC De 
Hondsrug. Dit was op 1 
juli 2011.

Geboren!

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

Hoenderkamp 16
7812 VZ  Emmen

DRUKWERK
PRintEn
fUll coloUR
sign & bElEttERing
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KoPiEën

als U denkt aan ....

denkt U toch ook aan ....
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aDVERtEREn

KWalitEit
sERVicE

Aan alle leden en partners van de MTC De Hondsrug

Bijgevoegd vinden jullie een uittreksel van de 
notulen van de Algemene Ledenvergadering 
van vrijdag 10 februari 2012. 

Enkele punten uit de vergadering 
wil ik graag even aantippen.

•    De contributie voor het seizoen 
van april 2012 tot en met 31 
maart 2013 is ongewijzigd 

vastgesteld op 30 euro 
voor leden en 15 euro voor 
partnerleden. Het bestuur 
verzoekt iedereen - voor zover 
dit nog niet is gebeurd - om de 
contributie zo snel mogelijk te 
voldoen door overmaking op 
rekening nummer: 3024300 
ING bank, ten name van:   
MTC De Hondsrug te Emmen.

•    Trix Meijer is voor een nieuwe 
periode herkozen voorzitter.

•    Wim Brouwer is gekozen als 
algemeen bestuurslid. 

•    Het jaarprogramma 2012 heeft 
weer de nodige variatie en dus 
voor elk wat wils. 

Op zondag 1 april was de eerste 
toerrit.
Het bestuur wenst jullie allemaal 
een fantastisch en pechvrij 
toerseizoen toe.
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ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!
• Grootste keuze aan motoren van topmerken

• Enorm aanbod Quality Occasions: zo goed als 

 nieuw!

• Exclusieve kledingcollecties van o.a. DIFI,  

 DANE en KUSHITANI

• Uitgebreide helmencollectie van o.a. BAYARD,  

 UVEX, SHOEI, HJC, SCHUBERTH en NOLAN

• Volop keuze uit de beste accessoires

Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor-

rijder. Zo vind je bij ons het grootste aanbod 

aan (nieuwe en gebruikte) motoren, kleding, 

helmen en accessoires. Daarnaast bieden wij 

jou altijd een deskundig advies en een perfecte 

service. MotoPort biedt jou dus alles wat je 

zoekt onder één dak!

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!
• Grootste keuze aan motoren van topmerken

• Enorm aanbod Quality Occasions: zo goed als 

 nieuw!

• Exclusieve kledingcollecties van o.a. DIFI,  

 DANE en KUSHITANI

• Uitgebreide helmencollectie van o.a. BAYARD,  

 UVEX, SHOEI, HJC, SCHUBERTH en NOLAN

• Volop keuze uit de beste accessoires

Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor-

rijder. Zo vind je bij ons het grootste aanbod 

aan (nieuwe en gebruikte) motoren, kleding, 

helmen en accessoires. Daarnaast bieden wij 

jou altijd een deskundig advies en een perfecte 

service. MotoPort biedt jou dus alles wat je 

zoekt onder één dak!

MotoPort Assen
Industrieweg 11, 9402 NP Assen. Telefoon: (0592) 406 061. 

info@motoportassen.nl  www.motoportassen.nl
Di. t/m Vr. 9.00-18.00u. Vr. koopavond 18.00-21.00u. Za. 9.00-17.00u. www.motoport.nl

We’ve got more in store

UNI-A5FC-assen.indd   1 11-02-2010   12:49:03

Welkom!

Woonplaats: Emmen
Leeftijd: 62 jaar
Hoe lang rijd je al motor: Ik rijd al 
motor sinds mijn achtste jaar
Op welke motor rijd je: Op een 
BMW R1200 GS

Woonplaats: Emmen
Leeftijd: 42 en 34 jaar
Hoe lang rijd je al motor: Sinds 96 
rijbewijs, op eigen motor sinds 2006.
Op welke motor rijd je: Honda CBR 
1100XX Super BlackBird van Bj 1998

Woonplaats: Klazienaveen
Leeftijd: 49 jaar
Hoe lang rijd je al motor: 31 jaar
Op welke motor rijd je: BMW k 100 
LT

Woonplaats: Emmer-Compascuum
Leeftijd: 54 jaar
Hoe lang rijd je al motor: sinds 
1975 (Heinkel Tourist)
Op welke motor rijd je: Een BMW 
K100RS die volgend jaar belast-
ingvrij wordt. 

Woonplaats: Nieuw-Dordrecht
Leeftijd: 56 jaar
Hoe lang rijd je al motor: Sinds 2002
Op welke motor rijd je: op een hele 
mooie zwarte Yamaha TDM 900 uit 
2003

Woonplaats: Emmen
Hoe lang rijd je al motor: Toch al 
weer zo’n 35 jaar
Op welke motor rijd je: Op een 
Honda Pan ST 1300

Woonplaats: Nieuw Dordrecht
Hoe lang rijd je al motor: Rijbewijs 
vanaf 18, de laatste 4 à 5 jaar ben ik 
weer lekker aan het toeren.
Op welke motor rijd je: Suzuki 
V-Strom 650A Adventure

Woonplaats: Nieuw Dordrecht
Hoe lang rijd je al motor: 2006
Op welke motor rijd je: Honda 
African Twin

Woonplaats: Emmer-Compascuum
Leeftijd: 52 jaar
Hoe lang rijd je al motor: sinds 
2010, maar ik werd al veel eerder 
door het motorvirus gegrepen.
Op welke motor rijd je: BMW 
K1100RS 

Gerard Kuper

Jan & Jannette Middeljans

Henk Hemel Hans van der Schaaf

Bennie Grimberg

Marten MaringHein Luübbers

Wim Hassink

Krystyna van der Schaaf

Nieuwe leden
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We gaan terug in de tijd met de motortoerclub. 
In het Turfcafé aan de Kanaalweg in 
Schoonebeek wanen we ons in de jaren 
zeventig. Het interieur in het etablissement 
bevat diverse voorwerpen uit nog veel langere 
tijd terug. Oude gereedschappen aan de muur 
en taferelen op schilderijen van kunstschilder 
Jo Elling uit Erica. En toch is het zondag   
15 januari 2012. 

Het welkomstdrankje brengt ons 
nog meer in stemming en we 
wachten op wat op ons af komt. 
Wat hebben de organisatoren 
Sjaak en Anneke voor ons in 
petto, vragen we ons af. Onze 
voorzitter Trix vraagt om onze 
aandacht als we allemaal aan de 
bar genieten. Het gebruikelijke 
welkoms- en openingswoord 
natuurlijk, de beste wensen en 

al wat dies mee zij. Daarna is het 
woord aan Sjaak Bakker die ons 
haarfijn uit de doeken doet wat 
we aan grillmogelijkheden heb-
ben en waar de salades komen 
te staan. Dat we kunnen zitten 
of liggen bij het roken van de 
‘waterpijp’. Nou heb ik met mijn 
buurman aan de bar dit roken in 
de jaren zeventig niet gedaan, en 
we besluiten deze tijd ook niet in 
te halen. 

Oldies
De computer (hoe zo jaren 70?) 
van de stereo installatie staat ge-
programmeerd op muziek uit die 
tijd en we worden aangespoord 
om verzoekjes in te dienen bij de 
barman. Mijn eerste verzoek is 
“Loop di Love” van Juan Bastos, 
een vrolijk klinkend ‘Top Veertig 
Hit’ uit 1971. Komt de barman 

terug: “Hebben we niet in de 
computer staan!” Meerdere jaren 
van top veertig lijsten heb ik bij 
me, dus dat moet toch gaan luk-
ken! En warempel het gaat verder 
met oldies van Mud, Fats Domino 
en vele anderen. Ook ‘Du’ komt 
aan de beurt, ik bedoel dus die 
van Peter (de Kroon) Maffay.

Toerkampioen
Zoals gebruikelijk worden tijdens 
de feestmiddag de prijzen uitge-
reikt voor de toercompetitie van 
het afgelopen jaar. De originele 
wisselbeker stamt nog van het 
jaar van oprichting van de MTC, 
uit 1974. Past heel mooi in relatie 
tot het thema van deze feestmid-
dag. Bé Duinkerken brengt een 
prachtig verslag van de toerriten 
ter ore. Alle deelnemers van de 
ritten met hun eindstand in de 

Clubleden Sjaak en Anneke Bakker hebben de organisatie van het 
jaarlijkse feest van onze MTC De Hondsrug rond.

Het beloofd een fantastische middag te worden met 
alles erop en eraan en heeft als thema:

Aangezien 
de meeste 
van onze 

leden al wat 
‘op leeftijd’ zijn, 

moet dat geen 
probleem zijn.

De muziek zal heel 
herkenbaar zijn en het zou 

extra leuk zijn  als we onze kleding 
ook aanpassen aan deze ‘bevlogen jaren’.  

Hier zijn touwens leuke prijzen mee 
te verdienen…

De eigen bijdrage voor deze middag 
is 27,50 euro per persoon, all in.

niet leden 37,50 per persoon.

Kom dus op:

 zondag 15 januari 2012 
in ‘Seventies Style’ naar

Het Turfcafé
Kanaalweg 18, Schoonebeek

Aanvang 16.00 uur

Opgave, graag vóór 10 januari, 
bij Sjaak en Anneke Bakker.

Tel. 06-557 566 70 of via email sjaak-bakker@hotmail.com

'Back to the 
Seventies'

FeestmiddagDoor: Annegienus VeendijkFeestmiddag

competitie worden genoemd. De 
felicitaties gaan uit  naar toer-
kampioen 2011 Peter de Kroon. 
Ja, ‘Du’ allein. Meer informatie 
over de uitslagen kunnen jullie 
ongetwijfeld vinden in dit club-
blad.

Waterpijp
De kleding van meerdere leden 
is aangepast is in de ‘Seventies 
Style’ en waarmee leuke prijzen 
te verdienen zijn. De jury, be-
staande uit het personeel van het 
Turfcafé kent de 1e prijs toe aan 
de vrouw van Bert van Boven. 
De aankondiging dat als iemand 
niet voldoende te drinken of te 
eten krijgt, dit louter en alleen 
aan de persoon ligt en niet aan 
de kok en zijn kompanen blijkt 
zeer gegrond. Ruim voldoende 
en veel variatie in vlees, groente, 

brood enz. wordt ons voorge-
schoteld. 
De waterpijp wordt regelmatig 
bezocht en menigeen wil graag 
op de foto om het moment 
misschien te bewaren voor het 
nageslacht, opdat ook zij weten 
hoe opa of oma geleefd (kunnen) 
hebben. Een vrolijke sfeer met 
ontspanning voor iedereen, want 
de hele tijd wordt er gepraat en 
gelachen. Alleen de barman heeft 
geen moment rust, want de hele 
bar is constant bezet met mensen 
en drankjes.

Een geslaagde feestdag. De dank 
gaat uit naar de organisatoren 
Sjaak en Anneke Bakker, aan de 
koks en het bedienend personeel 
van het Turfcafé.

Back to the Seventies
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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

Achterop bij...

Hoe oud ben je?
Ik ben 57 jaar. Wat gaat de tijd 
snel hè?

Waarom zit je achterop?
Omdat ik geen rijbewijs heb 
en ook niet van plan ben het te 
gaan halen. Ik ben een ‘dikke 
schieterd’ op de motor. Op deze 
leeftijd begin ik er ook niet meer 
aan. Het is echt niks voor mij om 
zelf te rijden.

Hoe lang zit je al achterop?
Ik rij nu alweer een jaar of vijf 
mee. 

Hoe bevalt de plek achterop?
Sinds we een Suzuki V-Strom 
hebben zit ik heel goed ach-
terop. Op de motoren die we 
hiervoor hadden was dat soms 
minder prettig. Op de vorige 
motor, een Suzuki GSX750F, zat 
het voor mij veel te krap.

Waar let je op tijdens het 
rijden?
Ik let vooral op de snelheid, ha 
ha. Ik kan er niks aan veranderen 
en het zal ook best vervelend 
zijn, maar ik blijf toch altijd 
opletten!

Ben je wel eens bang 
achterop?
Ja, dat kun je rustig stellen. 
Ik ben best vaak angstig. Dat 
zit nou eenmaal in mij en ligt 
beslist niet aan Rob. Hij rijdt erg 
goed en rustig.

Zou je niet eens van plek 
willen wisselen?
NEE! Ik wil beslist niet ruilen. 
Denk er niet aan.

Wat wil je zelf nog kwijt?
Ik ga niet elke toerrit mee. 
Maar ik vind wel dat ik dan de 
gezelligheid en verbroedering 
onderling mis. Ik heb er goede 
contacten bij de club en de 
toerritten vind ik leuk en afwis-
selend. Ik hoop dan ook nog 
lang achterop te zitten bij Rob 
en gezellig mee te gaan met de 
club.

Achterop bij...

Ik ben Lia Nibbelke, geboren 
en getogen in Emmen en al 
33 jaar getrouwd met Rob 
Nibbelke. Rob is een verwoed 
motorrijder.  We hebben 2 
kinderen,  dochter Kim van 28 
en zoon Rick 26 jaar.

Door: Jannie Joling

Lia Nibbelke
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Sponsor

Recycling Van der Weide 

Aan de grote gezellige keukentafel in huize 
Van der Weide vertelt sponsor Hendrik van 
der Weide met gepaste trots over zijn bedrijf, 
Recycling Van der Weide bv in Emmen. Samen 
met neef en mede-eigenaar Rink van der Weide 
heeft hij het dertig jaar oude familiebedrijf, 
gevestigd aan de Nijverheidsstraat 10c in 
Emmen, twintig jaar geleden overgenomen 
van zijn vader.

SponsorDoor: Trix Meijer

“Ons bedrijf zamelt bedrijfsaf-
valstoffen in en zorgt er voor 
dat deze op milieuvriendelijke 
wijze worden verwerkt. Daar-
naast wordt er gestreefd naar 
een optimaal hergebruik van de 
vrijkomende materialen, nadat 
ze als afval zijn afgedankt”, vat 
Hendrik van der Weide in het kort 
de werkzaamheden samen. 

“Er is echter wel een verschil tus-
sen hergebruik en recycling. Bij 
hergebruik wordt een voorwerp 
opnieuw gebruikt, al dan niet 
voor een ander doel. Bij recycling 
wordt een afvalstof omgezet in 
een nieuw product. We beschik-
ken over alle benodigde vergun-
ningen en certificaten voor het 
inzamelen, opslaan en verwerken 
hiervan.” 

begrip in Europa

Internationaal
Het familiebedrijf is inmiddels 
uitgegroeid tot een begrip in 
heel Europa. Gemiddeld wor-
den tien charters per week 
uitgevoerd. Het is geen vreemd 
verhaal als op één dag vijf landen 
worden aangedaan om de 
business groeiend en gezond te 
houden. 

Zelf is Van der Weide net terug 
van een rit waarbij hij in die ene 
dag zowel Duitsland, Frankrijk, 
Luxemburg, België en Nederland 
heeft aangedaan. Maar ook trips 
naar Tjechië en IJsland staan 
soms in de agenda gepland. De 
grote klantenkring stelt Recy-
cling Van der Weide in staat 
om direct in te spelen op de 
ontwikkelingen in de markt en 
haar klanten goed van dienst te 
kunnen zijn. “Er wordt dan ook 
veel tijd en energie gestoken 

in het optimaal beheren van 
ons netwerk”, verzekert Van der 
Weide. Trots en met pretlichtjes 
in zijn ogen vermeldt de vriende-
lijke ondernemer dat door groei 
van het bedrijf het wagenpark 
binnenkort uitgebreid wordt 
met een nieuwe vrachtwagen, 
de nieuwe DAF XF. 

Specialismen
Recycling Van der Weide ver-
werkt voornamelijk ‘ferro- en 
non-ferro’ metalen en reststof-
fen. Bij de vragende blik van 
ondergetekende, geeft Van der 
Weide meteen tekst en uitleg. 
“Met ferro wordt ijzer bedoeld en 
non-ferro staat voor materialen 
als aluminium, koper, zink, mes-
sing, roestvrij staal en lood. Maar 
we zijn ook gespecialiseerd in 
metalen die niet zo heel bekend 
zijn, zoals kobalt, nikkel, titaan en 
chroom. Verder leggen we ons 
toe op het milieuvriendelijk recy-

clen van kabelafval, koperhou-
dende elementen, inox en 

aluminium. Op deze wijze 

recyclen we kabel- en koperafval 
tot zuiver koper en kunststoffen. 
Wij kunnen alle kabelsoorten 
aan, ondanks dat het een zeer 
arbeidsintensief proces is om 
kabels op een goede manier te 
recyclen. Daarnaast hebben we 
de afgelopen jaren veel ervaring 
opgedaan met recyclen van 
apparatuur in de elektronica-
branche. Denk hierbij aan cd- en 
dvd-spelers, connectoren, tv’s, 
computers en printplaten. 

Veelal is sortering van het 
materiaal nodig, waarna het 
wordt gedemonteerd”,  vult hij 
aan. “Vooral bij de verwerking 
van dit soort producten, is de 
zekerheid van vernietiging vaak 
een vereiste. Bedrijven moeten 
de garantie hebben dat partijen 
niet alsnog elders op de markt 
wordt aangeboden. Wij voldoen 
aan die eis. Verder bieden we 
bedrijven de mogelijkheid  een 
gratis container op locatie te 
bestellen. Hierdoor kan afval snel 
en efficiënt worden afgevoerd.”
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Ik heb haar een poosje verwaar-
loosd. Ik weet het, maar ik hoop 
dat ze me dat vergeeft. Ik streel 
haar koele huid. De opwinding 
groeit. Ze wil me nog steeds. 
Gelukkig maar. Ik zou ook niet 
weten wat ik zonder haar zou 
moeten. Ik kijk naar haar ranke 
taille en haar beetje bolle buikje. 
Zo vertederend. Ik pak haar beet 
en de opwinding stijgt. Ik vlij me 
langzaam op haar en ik voel dat 
we samen één worden. Ze gromt 
zachtjes en ik voel aan haar 
mooie knopjes. Ze maakt meer 
geluid, ze wil harder. Luidkeels 
roept ze om meer. Ze schreeuwt, 
ze gilt en dan is daar de explosie. 
Heerlijk!

De geluksmomenten zullen zich 
ook dit jaar weer snel opvolgen. 
Ik heb er al een paar gehad. In de 
tweede week van januari heb ik al 
een tochtje van 100 km gemaakt. 
Ze was toen nog een beetje vies 
na een niet geplande duik in een 
modderpoel. Vlak daarna ging ze 
voor een winterbeurt naar Motor-
huis Bakker. Voorzien van verse 
olie en een stevige was- en poets-
beurt werd ze weer afgeleverd. 
Heerlijk is het dan om even over 
haar koude gladde lijfje te aaien. 
Ik heb dat vaker hoor. Als ik haar 
in de was heb gezet vind ik het 
lekker om haar even te strelen.

Tijdens de Motorbeurs in Utrecht 
ben ik overigens wel een beetje 
vreemd gegaan. Een klein geluk-
smomentje. Ik heb het haar niet 

verteld. Ik neem aan dat ze dit 
clubblad niet leest, daarom durf 
ik het hier wel te vertellen. Wat ik 
heb gedaan? Ik heb een Victory 
bevoeld. Ik moest dat even doen, 
ik kon het echt niet laten. Ze 
stond er zo uitnodigend bij met 
dat vele glimmend gepoetste 
chroom en ik moet ook zeggen, 
haar lijnen en zeker haar witte 
buikje, bevielen me ook wel. 
Mooi rond, misschien net iets te-
veel uitdagend chroom en mooi 
gespaakte onderdanen. Mijn 
partner in crime, Bé, heeft zich 
aan een wat forser uitgevallen 
Victory vergrepen. Mooi rood is 
niet lelijk, maar ze viel in het niet 
bij haar wit glimmende zusje.

Maar voor het echte werk houd 
ik het toch maar mooi bij mijn 
eigen meisje. Ze brengt me waar 
ik naar toe wil. Ze geeft nooit een 
kick en ze doet precies wat ik wil. 
Als ik haar de sporen geef gromt 
ze en als ik het rustiger aan doe 
spint ze als een uiterst handel-
baar poesje. Ze kan echter ook 
best kattig zijn. Als ik haar dan 
een klopje op de heupen geef 
draait ze snel weer bij en is ze als 
was in mijn handen. We zullen 
dit seizoen samen nog heel veel 
plezier beleven. Met z’n tweeën, 
maar ook met anderen om ons 
heen. Geloof me, ik heb zelden 
zo verlangd naar een nieuw 
motorseizoen als dit jaar. Ik ga er 
vanuit dat we samen weer veel 
geluksmomenten beleven. Ik heb 
er zin in. Zij ook. En jullie?

Geluksmomenten

ColumnDoor: Henk Kroezen

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.
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ToerkampioenDoor: B. DuinkerkenToerkampioen

Er werden negen 9 tourritten ge-
organiseerd. Voor het clubkampi-
oenschap zijn er zeven ritten 
die mee tellen voor het clubtour 
kampioensklassement.
De twee tourritten die niet mee-
tellen voor het clubkampioensc-
hap zijn de gezelligheidsrit, dit in 
verband met het toen verwachte 
slechte weer en de tourrit van 
25 september, die niet doorging 
omdat onze motorclub vertegen-
woordigd was bij het evenement 

‘Emmen on Wheels’.
Vanaf de eerste rit in april was 
de opkomst heel goed. Die dag 
waren we met 25 deelnemers 
en 7 duo-passagiers. De laagste 
opkomst was op zaterdag 18 juni, 
slechts 6 motoren en 1 passagier 
en de hoogste opkomst was op 
25 september met 27 motoren en 
7 passagiers.
Van de 49 rijdende leden zijn er 
45 leden die 1 of meerdere ritten 
hebben meegereden. Gemid-
deld reden er 21 deelnemers per 
rit mee, ook de duo- passagiers 
waren dit seizoen weer goed van 
de partij.

Het weer was over het algemeen 
goed. De laagste temperatuur 
was 6 graden en de hoogste tem-

peratuur was 25 graden.
Bij 3 ritten hebben we een beetje 
regen gehad. Bij de vroege vo-
gelrit begon het direct na vertrek 
te regenen en werd het steeds 
natter en natter.  De deelnemers 
wisten door het slechte weer 
niet wat voor een route ze heb-
ben gereden. De route wordt in 
2012  op veler verzoek herhaald. 
Toch kunnen we zeggen dat wij 
een redelijk toerseizoen hebben 
gehad.

De 3-daagse Sauerland was zeer 
geslaagd. Er reden 16 motoren 
en 3 passagiers mee. De heen- en 
terugweg was een beetje nattig, 
maar de rit op zaterdag, tijdens 
het rondje Winterberg, was het 
geweldig mooi weer. De deelne-

De uitslag van het 
toerkampioenschap 2011:

1e   met 37 punten sinds 2007 lid van onze club 
Peter de Kroon.

2e  met 35 punten - Wim Brouwer

3e  met 33 punten - Remko Nijland  

4e  met 31 punten - Karst van Oosten 

5e   met 30 punten - Jan Vos

6e   met 27 punten - Ger van de Berg 

7e  met 25 punten - Rob Nibbelke

8e    met 20 punten ex eco   
Gerard Kuper - Bert van Boven - Carolien 
Vingerhoed - René van Dijk - René 
Smallenbroek- Henk Kroezen - Johan 
Bentlage - Henrie van de Velde - Jans Heine-  
Arie Duinkerken en Jozef Kap.

19e met 18 punten - Annegienus Veendijk

20e met 16 punten - Sjaak Bakker

21e  met 15 punten ex eco    
Koen Prummel - Ben Oldengarm - Sjaak 
Kroezen - Reinder Louwes - Trix Meijer.                                                                          

26e  met 11 punten - Nico Nieuwlaat    

27e  met 10 punten ex eco    
Renate Schürmann - Johan van de Werf -  
Jos Konig - Vincent Zwerink.

32e met 6 punten - Eppie Nieuwlaat

33e  met 5 punten  ex  eco    
Maring Marten - Fred Zwerink - Roelof 
Brouwer - Albert Wassen - Jeanet Boer - Jan 
van Peer - Gerard Hemmen - Bert Kreuze - 
Henk Duursma - Geert Broeksema.

Peter de Kroon
Tijdens de feestmiddag in Het Turfschip is 
Peter de Kroon gehuldigd als Toerkampioen 
2011.Toercommissielid Bé Duinkerken reikte 
de naast de bijbehorende bokaal, ook het 
allernieuwste toerkampioenshirt uit, voorzien 
van het nieuwe clublogo.

mers waren zo enthousiast, dat 
er meteen gevraagd werd of dit 
herhaald kan worden in 2012. Het 
antwoord was ja!

De open tourrit was wat de 
deelname betreft ver boven de 
verwachting die wij hadden, 
Henk en Bé hadden er een goed 
doel aan gekoppeld n.l. De Hos-
pice in Emmen. Het bedrag van 
de inschrijvingen was totaal 525 
EURO en 100 EURO van de SHELL 
POMP POLLUX in Klazienaveen 
totaal 625 EURO.

Op 25 september hebben wij als 
motorclub in het centrum van 
Emmen gestaan om de club te 
promoten en tevens is toen het 
bedrag van 625 EURO overhan-

digd aan Harm Prummel de 
voorzitter van de Hospice.
 

Voordat een route tot stand 
komt moet deze altijd uitgezet 
en voorgereden worden om mis 
rijden te voorkomen en dat is dit 
jaar weer heel goed gegaan.

Bij elke rit waren de leden 
enthousiast over de route die 
uitgezet was, dank voor een ieder 
die 1 of meerdere ritten hebben 
georganiseerd.
 
Door de verschillende rijstijlen is 
het niet altijd eenvoudig om als 
groep samen te rijden, maar als 
iedereen zich een beetje aanpast 
gaat het prima.

Toerkampioen 2011
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Wie is Jans Heijne?
Ik ben Jans, ben 44 jaar en geluk-
kig getrouwd met Rita. We heb-
ben samen twee kinderen. Een 
dochter van 19 en een zoon van 
16 en beiden wonen nog thuis. 
Ik werk sinds 1988 bij Rademak-
ers  gieterij in Klazienaveen. Ik 
ben begonnen in de productie 
maar door scholing werk ik nu 
op de afdeling procesbeheer. 
Op dit moment ben ik weer aan 
het leren. Ik doe nu de opleiding 
VAPRO. Daar leren operators om 
werkzaamheden uit te voeren die 
er voor zorgen dat productiepro-
cessen zo optimaal mogelijk 
verlopen.

Op welke motor rijd je?
Ik rij nu op een Suzuki RF900 van 
bouwjaar 1996. Eerder heb ik 
een Honda Fireblade gehad en 
daarvoor een CB 500.

Sinds wanneer heb je de 
Suzuki?
Deze motor heb ik nu ruim drie 
jaar en ben er nog steeds erg 
tevreden mee.

Sinds wanneer rijd je motor?
Ik heb mijn motorrijbewijs in 
1989 gehaald. Maar na drie 
maanden rijden heb ik een zwaar 
motorongeluk gehad. Ik reed op 
de Rondweg in Emmen en vanuit 
de wijk  Angelslo reed een auto 
de Rondweg op. De bestuurder 
heeft mij niet heeft zien aanko-
men. Ik ben in de zijkant van de 
auto gereden en liep daardoor 
behoorlijk letsel op. Daardoor 

heb ik vijf jaar lang geen motor 
meer gereden. Maar in 1996 heb 
ik toch weer een motor gekocht 
en sindsdien rij ik weer.

Vertroetel je je motor ook?
(Rita:  Ja, meer dan mij). Na iedere 
rit, of uiterlijk de dag erna, wordt 
de motor helemaal gepoetst.
Op deze manier behoud de mo-
tor ook zijn waarde.

Sleutel je zelf?
Ja, het noodzakelijke onderhoud 
wordt door mijzelf gedaan. De  
beurten maar ook de grotere 
reparaties doe ik zelf. Kom ik 
er niet uit dan ga ik op onder-
zoek uit. Een geluk is dat een 
buurman als monteur bij een 
motorzaak werkt en dat ik hem 
altijd mag raadplegen. Hij wil 
me dan ook wel eens helpen. 
Ooit heb ik eens een motor in 
onderdelen gekocht, die in twee 
dozen aangeleverd werd. Toen 
de elektrische bedrading aan 
de beurt was werd dat zo’n dure 
kostenpost dat ik hem maar weer 
verkocht heb.
 
Rijd je vrouw ook?
Ja  en nee. Ze heeft een motor-
rijbewijs en heeft vroeger ook 
gereden maar ze heeft er geen  
aardigheid meer in en rijdt nu 
niet meer. Ze heeft geloof ik vier 
lessen gehad en heeft daarna 
haar examen gedaan en was in 
een keer geslaagd. Ik heb eens 
een ‘chopper’ voor haar gekocht 
maar ze heeft er nog geen dui-
zend kilometer mee gereden. De 
feeling is er een beetje uit. 

Waarom rijd je motor? 
Omdat ik het heel fijn vind. ’s 
Avonds na het eten bijvoorbeeld 
lekker een stuk rijden met Sjaak.

We voelen elkaar goed aan en 
dat maakt het motorrijden ook 
geweldig om te doen. Rita gaat 
ook wel eens mee, maar dan 
achterop. Ze gaat trouwens ook 
mee met het motorclub weekend 
naar het Sauerland.

Hoe hard heb je ooit gereden?
Een eerlijk antwoord? Twee keer 
de helft! Op de Fireblade heb ik in 
Duitsland op vijf kilometer na de 
300 km per uur gehaald.

Ooit brokken gemaakt?
Nee, ik heb zelf nooit brokken 
gemaakt. Zoals ik al vertelde heb 
ik wel eens een ongeluk gehad 
maar dat was buiten mijn schuld 
om.

Wat is je droommotor?
Ik heb eigenlijk twee droom-
motoren. Voor mijzelf, om er 
alleen op te rijden, een Suzuki  
Hayabusa  (GSX1300R). Een echte 
sportbike. Om samen te rijden zie 
ik een Yamaha FJR1300 wel zitten. 
Een  supersport touring.

Wat is er leuk aan MTC de 
Hondsrug?
Het is vooral een gezellige club. 
En alle leeftijden zijn vertegen-
woordigd. En iedereen praat met 
iedereen, dat is toch geweldig! 
Je komt bij iedere rit wel weer 
een ander tegen. Op deze manier 
ontmoet je veel andere  motor-
rijders.

Waarom ben je lid geworden?
Om ook eens andere mensen te 
leren kennen. Ik reed eerst altijd 
alleen met Sjaak Kroezen en die 
was door zijn broer lid geworden 
van de club. Zodoende ben ik 
ook lid geworden.

Op een mooie zonnige zaterdagmorgen heb ik 
afgesproken met Jans en zijn vrouw Rita om  te 
praten over  ‘De motor van...’

De motor van…  

De motor van...Door: ????De motor van...

Jans Heijne
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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!

Richting

Blikrichting

De beperkingen die wij als mens hebben, 
komen tot uitdrukking in de volgende stuk. 
Het laat zien dat wij als mens helemaal niet 
‘gebouwd’ zijn om met hogere snelheden te 
rijden. Het wordt al snel duidelijk dat alleen al 
het waarnemen van gevaar, tijd kost. Om dan 
nog maar te zwijgen hoeveel tijd het kost om 
te reageren op het gevaar, te beslissen en dan 
nog eens te handelen.

Denk bij het laatste aan het, 
uit een schrikreactie je rem in 
knijpen. Ook al ben je (denk je 
althans) sneller dan Rossi of  een 
andere motorcoureur, dan nog 
heb je een halve seconde nodig. 
Bij een snelheid van bijvoorbeeld 
120 km/u. ben je dan toch zeven-
tien meter verder, voor je gaat 
remmen..
 
De waarneming
De waarneming begint met het 
optreden van de stimulus, het 
zichtbaar worden van het object. 
Deze informatie wordt opgevan-
gen door de lichtgevoelige cellen 
op het netvlies. Het netvlies is 
niet overal even gevoelig voor 
binnenkomende lichtprikkels. 
In het centrum, de fovea, wordt 
het scherpst waargenomen. 
Naarmate het licht verder van 
het centrum op het netvlies valt, 
neemt de kwaliteit van de waar-
neming af.

Dit betekent in de praktijk dat wij 
slechts een beperkt gebied echt 
scherp kunnen zien. Dit gebied is 
niet groter dan 1° - 2° horizontaal 
en ligt in het midden van het 
blikveld. Buiten dit gebied liggen 
de gebieden van de zogenoemde 
directe waarneming (10°), de 

bewuste waarneming (30°) en de 
perifere waarneming (180°). 
Dit zijn overigens geen vaste 
waarden. Het gebruik van alco-
hol, drugs of medicijnen kunnen 
het zogenoemde tunneleffect 
veroorzaken. Hierbij versmalt 
het blikveld (soms aanzienlijk). 
Dit effect treedt ook op bij 
toenemende snelheid, onder 
stress (emoties) en bij vermoeid-
heid (tijdelijke gesteldheid). De 
scherpte en de kleurzin lopen in 
het perifere gebied steeds verder 
terug.
 
Voor ruimtelijke en bewegings-
informatie (eigen positie en snel-
heid) is de perifere waarneming 
kwalitatief voldoende. Moet ech-
ter gereageerd worden op andere 
(onduidelijke) informatie, dan zal 
deze waarneming fungeren als 
aandachttrekker (wekfunctie). 
De kracht (opvallendheid) van de 
stimulus zal dan wel een be-

paalde drempelwaarde moeten 
overschrijden om de aandacht op 
te wekken.
 
Om een object vervolgens goed 
te kunnen waarnemen zal de 
blikrichting moeten worden 
aangepast. Dit gebeurt door een 
oogsprong. Moet het oog een 
grote sprong maken (5°), dan zal 
vaak een tweede sprong nodig 
zijn. Het uitvoeren van oog-
sprong en de daarop volgende 
noodzakelijke instelling van het 
oog kost extra tijd. In die tijd die 
dat vergt, houden we wel de snel-
heid vast die we hadden op het 
moment van waarnemen van het 
gevaar. Al kost de oogsprong bij-
voorbeeld 1/10 van een seconde. 
Bij een snelheid van 120 km/u. 
(33,33 meter per seconde) ben je 
dus al wel 3,33 meter verder.
 
Succes met deze informatie en 
de kijktechniek.

en blikveld
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Autobedrijf misker,  
de motor achter uw rijplezier!

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

Wij hebben tevens een aanbod van ruim 200 fantastische occasions!

Navigatieavond

De Garmin brengt je altijd 
weer naar huis

Navigeren met een kaart in je tanktas of een 
routerol op je stuur, zo deden we het een 
aantal jaren geleden. Maar met de opkomst 
van TomTom, Garmin en  smartphones is het 
kijken op de kaart verleden tijd, maar dan. 
Navigeren via mn telefoon is geen probleem 
om van A naar B te komen, maar een route 
maken nee dat lukt niet. Ook met een TomTom 
gaat dit niet lukken. Dus toch maar een 
Garmin!!

Op een zaterdag naar Motoport 
in  Leek gereden en bij Waypoint 
een Garmin 660 gehaald. 
Aansluiten, installeren, route 
laden en rijden maar. Dat viel dus 
ff tegen. Na wat aanwijzingen op 
de zondagrit ging het al beter. De 
Garmin is met zijn vele functies 
toch lastig te begrijpen voor een 
leek.

De week erna MapSource op 
de pc proberen te begrijpen. 
Met de uitleg van Waypoint 
op youtube weer een stapje 
in de goede richting. Gaande 
weg het jaar bleek dat meer 
mannen problemen hadden 
met hun Garmin. Tijd om via de 
mototrclub eennavigatie avond 

te gaan organiseren.
 Be kende Chris Gras nog van de 
BMW club, en die was welwillend 
om ons iets uit teleggen over de 
Garmin.

Maandagavond 30 januari was 
het dan zover. Mijn werkgever 
was bereid om ons te faciliteren 
met een ruimte, beamer en koffie.
De opkomst was groot en de 
kennis gevarieert van “ik heb 
een Garmin, hij zit in de doos” 
tot “ik kan een route maken”.  De 
uitleg van Chris was duidelijk 
en helder en toegespitst op het 
programma MapSoure waarin je 
routes maakt en naar je Garmin 
toestel stuurt. Waarom rijdt 
niet iedeereen dezelfde route  
terwijl we allemaal een Garmin 
hebben?  Instellingen in je toestel 
, MapSource en kaart verschillen 
maken het mogelijk om 
afwijkende routes te gaan rijden. 
Dat is voortaan verleden tijd door 
de volgende regels te hanteren.

Route die voor aanvang van de rit 
gestuurd wordt;
• Dupliceren in MapSource
•  Nieuwe naam geven en laten 

herberkenen
•  Nieuwe route gelijk maken met 

de ontvangen route
• Route sturen naar je toestel

De avond was veel te kort om 
alles te kunnen behandelen. De 
functies in je toestel zijn alleen 
al legio en daaraan zou je avond 
kunnen wijden. 
Een tip van Chris: maak jezelf 
vertrouwd met je Garmin door 
in een bekende omgeving te 
oefenen. Raakt je Garmin de weg 
kwijt, weet jij tenminste hoe je 
tuis moet komen.

Op onze MTC de Hondsrug 
website onder motortips vindt 
je een heldere stap voor stap 
uitleg van het alles wat deze 
avond verteld is. Nu het nog te 
koud is om te motorrijden zou ik 
zeggen; kijk naar deze filmpjes op 
youtube en geniet van je eigen 
gemaakte route in het voorjaar. 

In de toekomst kan een nieuwe 
uitleg avond georganiseerd 
worden. Mocht je hiervoor 
interesse hebben, graag 
aangeven bij Be of Wim.
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Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax (0591) 641646

Strak & Stralend

DATUM ACTIVITEIT ORGANISATIE

Zaterdag 14 arpil Rijvaardigheidsdag Dibo Wim Brouwer

Zondag 22 april Dagrit                      250 km
Ger van den Berg 
Bé Duinkerken 

Zondag 13 mei Middagrit    175 km
Wim Brouwer
Henk Kroezen

Vrijdag 1 tot zondag 3 juni 
Sauerland weekendrit 
(geen punten)

Wim Brouwer 
Bé Duinkerken 
Henk Kroezen

Zondag 17 juni  Dagrit                      250 km 
Sjaak Bakker 
Karst van Oosten

Zaterdag 7 juli Avondrit                      125 km
Hans van der Schaaf 
Vincent Zwerink

Zaterdag 14 juli Barbecue-Klootschieten Fenna & Jan Vos

Zondag 12 augustus Vroege vogelrit                     125 km
Bé Duinkerken 
Remko Nijland

Zondag 2 september  Gezelligheidsrit   
Rob Nibbelke 
Jan Vos

Zaterdag 15 september 
Open toerrit met 
goed doel                                   200 km 
(geen punten)

Bé Duinkerken 
Henk Kroezen

Zondag 23 september Dagrit                      250 km
Rob Nibbelke 
Jan Vos

Zaterdag 6 oktober Middagrit   175 km
Nico Nieuwlaat 
Annegienus Veendijk

Zondag ... november Contactmiddag 
Henk Kroezen
Trix Meijer

Zondag ... januari 2013 Feestmiddag
Janna & 
Annegienus Veendijk

Vrijdag 8 februari 2013 Alg. ledenvergadering Bestuur

Jaarprogramma 2012 / 2013
Evenementen

Denk aan de snelheid op de 30, 50, 60, 70 en 80 km/h wegen en de locatie voor de pauzes
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•	 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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   VOOR IEDER EEN PASSEND HUIS
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Tip voor bezoekers Open Huizen Dag

Prettig wonen in Zuidoost-Drenthe

Begeleiding die staat als een huis

NVM informeert over energiebesparing

no. 4, 22 maart 2012

HUIS
wonen

Gratis VIP-arrangement Dierenpark Emmen?

Bezoek dan de Open Huizen Dag

Open Huizen Dag NVM-makelaars

‘Kopers hebben ruime keuze’

Net als bij de Open Huizen Dag in ok-

tober 2011 maken de NVM-makelaars 

in Zuidoost-Drenthe het voor de 

bezoekers weer extra interessant 

om mee te doen. In samenwerking 

met Dierenpark Emmen worden 

onder de huizenkijkers namelijk twee 

VIP-arrangementen voor de Emmer 

dierentuin verloot.

Het gaat hier om zeer exclusieve ar-

rangementen: een VIP-arrangement 

voor vier personen in de ochtend- en 

een in de avonduren. De winnaars 

krijgen een speciaal programma aan-

geboden, compleet met hapjes en 

drankjes. 

Ze worden door een van de mede-

werkers in het park rondgeleid en 

kunnen in de ochtendsessie van 

dichtbij meemaken hoe de dieren 

vanuit hun nachtverblijven naar bui-

ten geleid worden of krijgen tijdens 

de avondsessie een uitgebreide 

rondleiding langs de nachtverblijven 

van de dieren. 

Wilt u in aanmerking komen voor 

zo’n bijzonder VIP-arrangement van 

Dierenpark Emmen? Bezoek dan de 

Open Huizen Dag op zaterdag 31 

maart!

Toe aan de 

Volgende stap?

DE AANKOOPMAKELAAR

ADVISEERT.

Zaterdag 31 maart is het weer 

zover. Dan organiseren de NVM-

makelaars in het hele land een 

Open Huizen Dag. In Zuidoost-

Drenthe zijn tussen 11.00 en 15.00 

uur alle belangstellenden geheel 

vrijblijvend welkom in meer dan 300 

deelnemende woningen.

Arend-Jan van Faassen van 

Zuidenveld Makelaardij is 

enthousiast over het evenement. 

De makelaar uit Coevorden is lid van 

commissie die in Zuidoost-Drenthe 

de Open Huizen Dag coördineert. 

“Het is elke keer weer een succes. 

De vorige Open Huizen Dag is circa 

5% van de deelnemende panden 

dankzij deze dag verkocht.”

“Verkopers kunnen hun woning 

goed in de spotlights zetten, omdat 

om de dag heen veel reclame en PR 

wordt gemaakt via gedrukte media, 

internet/www.funda.nl. Er is dus een 

grote attentiewaarde. En in plaats 

van per reguliere bezichtiging de 

woning ‘op en top’ te hebben, maakt 

de verkoper z’n woning nu één keer 

spic en span voor mogelijk meerdere 

kijkers op één dag, het is dus veel 

effi  ciënter. 

Kopers hebben ruime keuze en 

kunnen op één dag meerdere 

woningen bekijken, zonder daarvoor 

een afspraak te hoeven maken. 

Ook dat werkt effi  ciënt voor een 

woningzoeker. Bovendien vindt de 

Open Huizen Dag op zaterdag plaats, 

wanneer de meeste mensen vrij zijn 

en niet extra een dag op hoeven te 

nemen.”

De keuze is momenteel groot. Hoe 

zie ik als koper door de bomen 

het bos nog? Van Faassen: “Iedere 

woningzoeker heeft bepaalde 

criteria waaraan de toekomstige 

woning moet voldoen, zoals 

prijs, ligging, woningtype, plaats, 

voorzieningen etc.. Van het totaal 

aan deelnemende panden zal een 

gedeelte voldoen aan de criteria 

van de zoeker. Voor iemand die 

bijvoorbeeld een tussenwoning 

zoekt, vallen uiteraard alle andere 

type woningen al af. En binnen de 

selectie die dan ontstaat, maakt 

men de keuze qua straat, omgeving, 

wijk, onderhouds/afwerkingsniveau 

etc. Dus, de keuze lijkt groot, maar 

als je als woningzoeker goed en 

kritisch selecteert, dan is het aanbod 

dat overblijft echt wel goed te 

overzien.”

Lees verder op pagina 3
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MenZ en Media bv
Nijbracht 120, 7821 CE Emmen, Tel. (0591) 645351
info@menzenmedia.nl, www.menzenmedia.nl

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!!!

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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■ 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


