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op weg naar Amerika

Nieuw motorseizoen 
weer van start
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Volgende Uitlaatklep
De volgende editie verschijnt
eind mei.
De deadline voor inleveren van 
toerverslagen en reisverhalen is 
10 mei.

De eerste Uitlaatklep van 2013 is 
weer een feit. We staan er niet altijd 
bij stil, maar dankzij onze trouwe 
sponsors valt ook het komende 
motorjaar ons fraaie clubblad weer 
bij jullie in de bus. Namens alle 
leden van MTC De Hondsrug wil ik 
onze sponsors hiervoor dan ook 
hartelijk danken.
Ondanks dat er door de meesten 

weinig tot helemaal niet werd gereden is er natuurlijk wel 
het een en ander gebeurd in de afgelopen maanden. Niet 
alleen op initiatief van de club(leden), maar ook door parti-
culier initiatief. Een goed voorbeeld daarvan is de informa-
tieavond over een mogelijke motorreis door Amerika. Jan 
Vos en Remko Nijland wisten maar liefst 25 mensen bijeen 
te krijgen die alles wilden weten over motorrijden in de 
United States of America. Uit persoonlijke ervaring kan ik 
jullie melden dat als je je het kunt veroorloven, zeker mee 
moet gaan. Voor mij was het een onvergetelijke erva-
ring om het zuid-westen van Amerika vanaf de motor te 
verkennen. Fantastisch! Gezien het enthousiasme van Jan 
en Remko en de grote toeloop moet het al gek lopen als 
in 2014 niet een delegatie van MTC De Hondsrug Amerika 
‘onveilig’ gaat maken.
Maar er is meer gebeurd. Op 20 januari hadden we onze 

feestmiddag. Helaas moest ikzelf vanwege skiverplichtin-
gen verstek laten gaan, misschien dat er daarom zoveel 
aanmeldingen waren. Het was gezellig, maar ook te vol in 
het zijzaaltje van Cairo Bella Italia, heb ik begrepen. Het 
diner smaakte er niet minder om.
Jan Vos is één van onze meest actieve leden. Hij, en dan 
mag ik Fenna niet vergeten natuurlijk, is bijna altijd aan-
wezig bij de activiteiten. Het mag dan ook geen verrassing 
zijn dat hij weer Toerkampioen werd. Ook het komende 
jaar zul je Jan weer in het bekende shirt voorbij zien ko-
men. Van harte gefeliciteerd.
De eerste toertocht, die 24 maart verreden zou worden is 
vanwege de ijzige kou afgelast.  Volgens mij een verstan-
dige beslissing. Zelfs met handvatverwarming die op twee 
standen in te stellen is, hadden ze me waarschijnlijk van 
de motor moeten tillen. En ik vrees dat ik niet de enige zou 
zijn…
Maar de rest van het komende seizoen is gelukkig weer 
barstensvol gevuld met de bekende motoractiviteiten. Ik 
noem de toerritten, het buitenlandweekeinde, de open 
toerrit en de barbecue annex klootschietwedstrijd, die 
dit jaar overigens later in het seizoen wordt gehouden. Ik 
hoop jullie bij al die gelegenheden weer te kunnen be-
groeten. En natuurlijk wens ik alle leden een veilig motor-
jaar toe met veel mooi weer.
Trix Meijer

Van de redactie
Een nieuw clubblad past bij een nieuw motorjaar. De nieuwe Uitlaatklep 
ligt dus weer voor je. De redactie heeft er weer hard aan gewerkt om hem 
op tijd klaar te hebben. We vinden dat er weer heel wat te lezen in staat 
over de club zelf en alles wat met motorrijden te maken heeft. En wat je 
er niet in kunt vinden staat natuurlijk op de website of je krijgt het per 
convocatie thuis gestuurd. 

Het clubblad, de website en de nieuwsvoorziening via e-mail zijn namelijk 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is ook goed. Zo ben je als clublid 
altijd op de hoogte van het laatste nieuws over MTC De Hondsrug.  Dus 
hou zowel het clubblad, als de website of je e-mailaccount in de gaten. 

In deze uitgave van de Uitlaatklep een prachtig verhaal van Hans Oude 
Brunink over de feestmiddag , kun je alles lezen over het afgelopen toer-
seizoen, draagt  Hans van der Schaaf allerlei alternatieven aan over hoe je 
met je motor op vakantie kunt gaan, staat de motor van Karst van Oos-
ten in het zonnetje, kun je je aanmelden voor een trip op de motor door 
Amerika en vertelt sponsor Gerrit Smit van Verzekerings Collectief waarom 
hij zijn motor heeft ingeruild voor een racefiets. Je ziet dat we kosten noch 
moeite hebben gespaard om er weer een interessant magazine van te 
maken. Veel leesplezier en blijf ons je verhalen inzenden. Daar kunnen wij 
en onze lezers geen genoeg van krijgen.

Veel leesplezier.

Inhoud
5Kort nieuws

Nieuw seizoen Alternatieve vakantie De motor van… Karst Risico’s Sponsor

Feestmiddag Amerika ToerkampioenColumn 7 118 12
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Van de voorzitter
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4 5

Kort nieuws

De contributie voor het seizoen van 01 april 2013 
tot en met 31 maart 2014 is ongewijzigd vastgesteld 
op dertig euro voor leden en vijftien euro voor 
partnerleden. Het bestuur verzoekt iedereen - voor 
zover dit nog niet is gebeurd - om de contributie 
uiterlijk 31 maart 2013 te voldoen door overmaking 
op rekening nummer: 3024300 (ING bank, ten name 
van: MTC De Hondsrug te Emmen).

Onze club groeit gestaag. 
Nieuw lid is Egbert de Vries 
uit Emmen. Op de algemene 
ledenvergadering hebben we 
al kennis met hem kunnen 
maken. Egbert woont in 
Emmen. Hij rijdt sinds één 
jaar motor en wil tijdens de 
komende toertochten de nodige rijervaring op doen 
op zijn Suzuki Intruder 750. 

De meeste snelheidsboetes zijn ook dit jaar weer met 
enige euro’s verhoogd. Nieuw zijn de categorieën 
30km zone en erf (15km), daar zijn de boetes hetzelfde 
als bij het bord wegwerkzaamheden. De meeste boetes 
voor motorvoertuigen gaan omhoog. Sommige boetes 
voor (brom- en snor-) fietsers en voetgangers blijven 
gelijk. 

Er komen een paar nieuwe bij zoals voor ondeugdelijke 
verlichting voor snor- en bromfietsen (60 euro). Door 
de bank genomen: boetes van 30, 40, 50 en 55 worden 
met 5 euro verhoogd. De boetes van 80 en 85 euro 
gaan naar 90; van 120, 130 en 180 gaan met 10 euro  
omhoog; die van 220 blijven gelijk, maar boetes van 
230, 270 en 340 gaan naar 250, 290 en 360. 

Met andere woorden: hard rijden is heel erg leuk, 
maar het plezier is een stuk minder als er een brief uit 
Leeuwarden op de deurmat valt. Een gewaarschuwd 
motorrijder telt voor twee.

De bijdrage voor een gastrijder die voor de tweede keer 
of vaker mee wil rijden en geen (aspirant)lid wil worden 
is voor 2013 vastgesteld op vijf euro per toerrit.

Het motorseizoen is weer begonnen, maar ook het 
wielerseizoen begint binnenkort weer. Dat houdt in dat 
de verkeersregelaars weer aan de bak kunnen. 

De eerste wielerrit is de ‘Kleine Hein’ op zaterdag 20 april. 
Deze begint om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 17.15 uur. 
Coördinator Ger van den Berg heeft die dag acht motards 
nodig.
Op vrijdag 10 mei (de dag na Hemelvaart) wordt de 
Jeugdmeerdaagse gehouden. Tussen 10.00 en 16.15 uur 
zijn er drie motards nodig.

De leden met een geldige verkeersregelaarpas kunnen 
zich melden bij Ger (tel: 0591-624048)

De MTC De Hondsrug bestaat op 
15 maart 2014 veertig jaar. Voor het 
organiseren van het jubileumfeest  
hebben de volgende zeven leden 
zich aangemeld: Bé Duinkerken, 
Jannie Joling, Remko Nijland, Jennie 
Snippe, Henk Kroezen, Fenna en Jan Vos. Dit zevental 
bereidt het komende jaar het ongetwijfeld grote feest voor.

Organisatoren van toerritten worden benoemd als 
tijdelijke commissieleden van de toercommissie. Zij 
dienen het Huishoudelijk Reglement, de Gedragsregels 
voor het uitzetten van een toer- of gezelligheidsrit 
in clubverband en de algemeen geldende 
veiligheidsregels in acht te nemen. Het betreft ook 
de communicatie naar het bestuur en de leden en te 
zorgen dat de evenementen voor iedereen mogelijk 
gemaakt worden conform het Huishoudelijk Reglement.

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

= + = + =

Autobedrijf misker,  
de motor achter uw rijplezier!

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

Wij hebben tevens een aanbod van ruim 200 fantastische occasions!

Contributie in 2013 blijft gelijk
Egbert de Vries

Welkom 

Een gewaarschuwd 

motorrijder…

Verkeersregelaars

Gastrijders

Jubileumcommissie 

feest 
40-jarig bestaan

Tijdelijke commissieleden
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De wei in
Had er dit jaar 
graag bij willen 
zijn, ik bedoel 
de Motorbeurs 
in Utrecht. 
Het is toch het 
begin van weer 
een nieuw 
motorjaar. 

Het zat er dit jaar door allerlei 
toestanden, waarmee ik je niet 
wil vermoeien, even niet in. Ik 
weet niet of ik iets gemist heb, 
meestal lijkt de nieuwe beurs 
op de vorige beurs, maar toch 
heb ik het gevoel dat ik er bij 
had willen zijn. Daarom heb ik 
wel de Motorbeurs in Groningen 
bezocht, hoewel deze ook al 
jaren niet lijkt te veranderen. 
Het gaat om het sfeertje. Even 
weer motoren zien, je kont op 
een nieuw model laten zakken 
waarvan je weet dat hij toch 

onbetaalbaar en onbereikbaar is, 
even benzinedampen opsnuiven 
bij steile wandrijder Hennie 
Kroeze en kijken of er nog een 
koopje op kledinggebied te 
scoren is, reisfolders meenemen 
om je te verlekkeren aan trips 
die je waarschijnlijk toch nooit 
in gezelschap zult maken en 
waarmee je je heerlijk kunt 
verkneuteren op de bank thuis. 
Het is de natuurlijke drang naar 
vrijheid, naar dat machtige 
gevoel als je het stuur weer 
in je handen hebt, de passie. 
Eigenlijk voel je je net als die 
doldwaze koeien die na de winter 
bokkensprongen makend weer 
de wei in mogen.
Het werd ook tijd. De winter 
duurde dit jaar wel heel erg lang. 
Omdat ik geen winterrijder ben, 
en dat zijn de meesten niet, ben 
je wel verplicht om te wachten 

tot het zout van de wegen is en 
de temperatuur tot boven de tien 
graden is gestegen. Dan duurt 
wachten lang hoor.  
Ik heb me in ieder geval 
voorgenomen om wat langere 
trips te gaan maken. Alleen 
of met mijn meisje. Geeft niet 
waarheen, als het maar weg 
is van de dagelijkse sores en 
problemen. Ja, het is misschien 
een vlucht, maar als je op je 
motor zit dan kun je zo lekker je 
gedachten uitschakelen. Alleen 
maar denken aan mooie dingen, 
geluk vinden in het rijden, de 
buitenlucht opsnuiven en steeds 
maar verder gaan. Wat heb ik 
dat gemist de afgelopen tijd. 
Gelukkig kunnen en mogen we 
weer genieten. Ik voel me net 
een van die koeien die de stal uit 
mag. Rennen door de wei, rijden 
over glad asfalt. Gelukkig.

ColumnDoor: Henk Kroezen

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

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

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

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

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!!!

•	 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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Als nieuw lid van de motorclub had ik me 
voorgenomen de feestmiddag maar eens een 
keer bij te wonen, want, zoals een vriend van 
mij zegt, thuisblijvers hebben altijd ongelijk. 
Als ‘groentje’ is het altijd raadzaam niet te 
vroeg te komen, anders lijkt het net of je er 
geweldig naar hebt uitgekeken, maar ook 
weer niet te laat, anders val je zo op en voor 
je het dan weet zit je in het bestuur of moet je 
een stukje schrijven! 

Vandaar dat ik besloten had 
om me om goed half vier naar 
Klazienaveen naar pizzeria Cairo 
te begeven. Parkeren geen pro-
bleem, voor de deur hadden ze 
keurig een plaats voor een nieuw 
lid vrijgelaten, men weet hoe het 
heurt!  

Wat ik bij binnenkomst echter 
aantrof overtrof werkelijk al mijn 
verwachtingen, een zaaltje prop-
vol motorrijders vergezeld van 
de nodige partners en allemaal 
gerangschikt in een keurige grote 
cirkel zodat je niet het risico loopt 
dat je met meer dan twee men-
sen moet praten. Voor mij zat er 
niets anders op dan een stoel bij 
te plaatsen, precies in de loop-
gang van de bediening, zodat ik 
na dertig minuten al meer ‘op en 
neer’-oefeningen gedaan had 
dan de hele week daarvoor. 

Enfin, na een gezellig samenzijn 
met koffie en een drankje volgde 
het hoogtepunt van de middag, 
de uitreiking van een trofee, die, 
zoals ik reeds vóór die tijd in de 
wandelgangen gehoord had, elk 

jaar naar Jan Vos gaat, en dus 
dit jaar ook. Naar hij mij in alle 
vertrouwen vertelde, heeft hij nu 
al zoveel T-shirts dat hij ze in de 
garage bij het sleutelen gebruikt, 
dus niet meer ingelijst aan de 
muur!

Na afloop was er toch ook de 
nodige kritiek op de toekenning 
der punten, waarom geen punten 
voor diegenen die tochten ‘out of 
competition’ meerijden, voor die-
genen die tochten uitzetten, voor 
diegene die tijdens de lunchpau-
ze het eerst zijn gebakken ei op 
heeft, voor diegene die altijd als 
laatste bij McDonald’s arriveert 
etcetera. Hier werd stevig over 
gediscussieerd zodat de uitslag 
voor volgend jaar nog lang niet 
vaststaat. Er komen meer criteria 
waarop je punten kunt verdienen, 
waarbij er dus meerdere kans-
hebbers komen. Maar in ieder 
geval voor dit jaar, Jan, nog van 
harte proficiat! Het zal moeilijker 
worden de komende jaren.

Na de prijsuitreiking op naar het 
zaaltje ernaast, waar we geno-
ten van een lekkere Italiaanse 
maaltijd, als ‘Michelin’-waardig 
aangeprezen door de eigenaar. 
De tiramisu was volgens Jeanette 
inderdaad van een dermate goe-
de kwaliteit dat zij zich afvroeg of 
zij dit zou kunnen evenaren, daar-
voor heeft ze echter een afspraak 
gemaakt bij de Italiaan.

Al met al een geslaagde mid-
dag, die om 20.00 uur afgesloten 

werd, net op tijd om de samen-
vatting van Ajax-Feyenoord te 
missen.

Anne en echtgenote, nogmaals 
dank voor de organisatie.

Verslag geschreven door Hans 
Oude Brunink, aangezien hij bij 
het eten bij Henk Kroezen aan 
tafel zat, dus pas op!

Feestmiddag door de 

ogen van een ‘groentje’

FeestmiddagDoor: Hans Oude Brunink
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Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax (0591) 641646

Strak & Stralend

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

Amerika

Amerika is voor de meeste motorrijders hét 
motorland bij uitstek. Op de motor over de 
Route 66 van Chicago naar Los Angeles, toeren 
door Monument Valley of hoog door de Rocky 
Mountains op weg naar Yellow Stone Park. 
Sommige leden van MTC De Hondsrug hebben 
al eens een motortocht gemaakt door het land 
van de vrijheid. Voor anderen is het nog steeds 
een droom.

Om die droom werkelijkheid te 
laten worden hebben Jan Vos en 
Remko Nijland het initiatief geno-
men om MTC-leden enthousiast 
te maken om in de zomer van 
2014 samen een reis te boeken. 
Op de motorbeurs in Groningen 

kwam het tweetal in contact met 
reisorganisator U.S. Bikers en al 
snel werd besloten om een info-
avond te houden.

Een ongekend groot aantal van 
25 belangstellenden was op 
vrijdag 1 maart aanwezig bij Van 
Boven. Karel en Hanneke Kuperus 
van US Bikers vertelden enthou-
siast over alle mogelijkheden. 
Welke bezienswaardigheden 
en Nationale Parken worden 
bezocht en welke routes gereden 
kunnen worden. Na de interes-
sante presentatie en na de pauze 
werd volop gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om vragen te 

stellen. Zoals het nu lijkt zijn er 
al zeker acht leden die hebben 
aangegeven mee te willen met 
Jan en Remko.

Belangstelling
Als je belangstelling hebt schiet 
Jan of Remko tijdens een van de 
komende toerritten aan en vraag 
ze over alle mogelijkheden. Of 
stuur gewoon een mailtje naar 
vos.jan.57@gmail.com. 

Wil je meer weten over U.S. Bikers 
en alle rondritten zoals de Indian 
Trails, Continental Divide of de 
Route 66? Kijk dan op 
www.usbikers.nl.

Amerika

MTC De Hondsrug wil naar
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Toerkampioen ToerkampioenDoor: Bé Duinkerken

Voor Jan Vos is de huldiging als Toerkampioen 
van MTC De Hondsrug ondertussen de 
gewoonste zaak van de wereld geworden. 
Hij heeft al zeker tien ‘truien’ aan de muur 
hangen. Op de eersten was hij nog erg zuinig, 
maar nu gebruikt hij ze ook gewoon bij 
werkzaamheden in de tuin. Ook over 2012 
gezien behaalde Jan Vos de meeste punten 
en verkreeg daarmee automatisch de titel van 
Toerkampioen. 

De huldiging gebeurde tijdens de 
feestmiddag op zondag 20 janu-
ari in restaurant Cairo Bella Italia 
in Klazienaveen. Bé Duinkerken 
van de toercommissie haalde in 
het kort de bijzonderheden van 
het afgelopen toerseizoen aan en 
Jennie Snippe mocht de prijzen 
uitreiken.

Negen toerritten
Er zijn negen toerritten gehou-
den, die allemaal meetelden voor 
het clubtoerkampioenschap. 
Vanaf de eerste rit in april was de 
opkomst goed. De hoogste op-
komst was op 2 september met 
28 deelnemer en drie passagiers, 

de laagste opkomst was op 17 
juni met dertien deelnemers en 
één passagier.

Van de zestig rijdende leden 
zijn er vijftig die één of meer-
dere ritten hebben meegereden. 
Gemiddeld reden er 21 leden en 
twee duo passagiers per toer-
tocht mee.
Het weer was redelijk tot goed 
te noemen, de laagste tempera-
tuur was 3 graden bij één van de 
starts, de hoogste temperatuur 
24 graden.

Ongeluk
Bij de tweede toertocht naar het 
Groningerland gebeurde er in 
Loppersum een ongeluk. De weg 
was spekglad geworden door 
de regen, drie motoren gingen 
onderuit waarvan er twee in de 
sloot zijn beland. Het was een vrij 
ernstig ongeluk, waar twee am-
bulances en zelfs de traumaheli-
kopter ter plaatse verscheen. Na 
een onderzoek in het ziekenhuis 
mocht de passagiere weer naar 
huis. Gelukkig viel het achteraf 
nog mee, afgezien van de materi-
ele schade.

Sauerland
De driedaagse toertocht naar 
Sauerland was weer geslaagd, er 
waren 21 motoren en twee pas-
sagiers. Tijdens de heenweg en 
de toertocht van de zaterdag was 
weer uitstekend. De toertocht 
van de zaterdag was een hele 
mooie tocht. Eén van de pauze-
stops was het nogal bijzonder 
vanwege de Bulgaarse bediening. 

Ook de zondag hebben we geno-
ten van een mooie terugreis, wat 
tegenviel was de regenbui die 
de gehele rit ons parten speelde. 
Dit jaar gaan we naar Winterberg, 
de inschrijving is geweest en alle 
kamers zijn besproken.

Goed doel
Met de open toerrit, waar wij een 
goede doel aan hadden gekop-
peld, was de start was bij motor-
zaak Bakker in Nieuw-Weerdinge. 
Er schreven zich 61 motoren en 
zes passagiers in. Tijdens Emmen 
on Wheels op zondag 25 septem-
ber, de club presenteerde zich 
daar ook, hebben wij als club een 
bedrag van 550 euro overhan-
digd aan de voorzitter Jaap Boer 
van Sigrid’s Garden. 

Dankwoord
Voordat een toerrit tot stand 
komt moet deze altijd uitgezet 
en voorgereden worden om 
verkeerd rijden te voorkomen. 
In 2012 ging dat uitstekend, alle 
ritten waren goed voorbereid. 
Slechts bij één rit liet de navigatie 
de voorrijders in de steek. Bij alle 
gereden toertochten waren de 
leden enthousiast over de uitge-
zette routes.
Door de verschillende rijstijlen is 
het niet altijd eenvoudig om als 
groep samen te rijden maar door 
het aanpassen van iedereen is er 
prima gereden. Bé Duinkerken 
en Wim Brouwer van de toercom-
missie willen ieder lid die één of 
meerdere routes heeft uitgezet 
en/of heeft meegereden bedan-
ken voor de medewerking.

Jan Vos ook in 
2012 Toerkampioen 

Uitslag toerkampioenschap 2012

 1  Jan Vos  45  Vervolg: nummer 11 t/m 50

 2  Arie Duinkerken  40  11 - 12  Gerard Kuper, Henk Duursma  25

 3  Rob Nibbelke  39  13 - 23
 Richard Ziesel,  Albert Wassen, Krystyna en Hans van der
 Schaaf,  Hans Oude Brunink, Peter de Kroon, Sjaak Kroezen,
 Herman Hemel, Jans Heijne, Wim Hassink, Bert van Boven

 20

 4  Wim Brouwer  38  24 - 32
 John van de Werf, Jennie Snippe, René Smallenbroek, Trix
 Meijer, Marten Maring, Bert Kreuze, Jozef Kap, Jolanda 
 Hemel,  Albert Alberts

 15

 5  Karst van Oosten  36  33 - 34  Renate Schürmann, Sjaak Bakker  14

 6  Henk Hemel  35  35 - 38  Vincent Zwerink, Reinder Louwes, Roelof Brouwer, Margo 
Beekenkamp  10

 7  Bennie Grimberg  32  39 - 41  Annegienus Veendijk, Nico en Eppie Nieuwlaat  6

 8 - 10
 Henk Kroezen,
 Remco Nijland, 
 Ger van de Berg

 31  42 - 50
 Jan Snippe, Herman Sietsma, Koen Prummel, Hein Lübbers,
 Wim Halm, Fenno Everts, Paul Ellerman, Jeanet Boer, Henk
 Alberts

 5

Plaats: Plaats:Naam: Naam:Punten: Punten:

Jan Vos (tweede van links) en Rob Nibbelke (rechts) met de welverdiende bekers. Bé Duinkerken 
(tweede van rechts) en Jennie Snippe (links) flankeren de twee actieve motorrijders. Arie Duinkerken 
was niet aanwezig. Op de achtergrond kijkt secretaris Annegienus Veendijk goedkeurend toe.
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Nieuw seizoen

Nog even en het is weer lente. Vroeger 
standaard op 21 maart, maar tegenwoordig 
ook heel vaak per 1 maart als de 
meteorologische lente. Maar hoe je hem ook 
noemt en welke datum je ook aanhoudt, het 
goede motorweer komt er weer aan.

Want je kunt in maart nog 
gemakkelijk sneeuw en ijs heb-
ben, maar ook zo maar uit het 
niets een mooie lenteachtige 
dag. En dan worden de hoezen 
verwijderd, de motoren gestart 
en gaat het feest (in dit geval het 
motorseizoen) weer officieel van 
start. Maar je kunt nu alvast wat 
voorbereidende maatregelen 
treffen. Olie verversen heb je 
natuurlijk aan het eind van het 
seizoen gedaan voordat je motor 
de winterstalling in ging. En als 
het goed is heb je ook af en toe je 
accu verwend met een oplaad-
beurt via de (druppel)lader.

 

Geklik in je motorblok 
Heb je dat laatste niet gedaan, 
dan is het hoog tijd, om dat nu 
te gaan doen. Anders kan op die 
eerste mooie dag je motorrijden 
wel eens beperkt blijven tot wat 
geklik in je motorblok en uitdo-
vende dashboardlampjes. De 
accu van de meeste motoren is al 
niet al te groot, dus hij moet echt 
lekker vol zijn om goed aan het 
motorseizoen te beginnen.
 
Platte vlakken
Wat ook een vervelende iets is na 
de winterstop, zijn de platte vlak-
ken op je banden. Als je je motor 
een aantal maanden op dezelfde 
plek op de banden laat staan, dan 
weet je bijna zeker dat op de plek 
waar de band de grond raakt een 
platte plek gaat ontstaan. Meestal 
niet zichtbaar, maar wel heel 
goed voelbaar als je gaat rijden.
Staat je motor op de midden-
bok, dan is in ieder geval je 
achterband gevrijwaard van dit 
gebeuren. En je kunt het groten-
deels voorkomen door tijdens de 
winterstalling regelmatig even 
je band een klein stukje door te 
draaien, waardoor er een vers 
stukje band op de grond komt 
en het platte plekje weer kan 
rond kan worden. Heb je dat niet 
gedaan is het in ieder geval ver-
standig om nu even de banden te 
verdraaien, zodat het eerste uur 
van je eerste rit dit voorjaar niet 
het karakter heeft van het rijden 
op een vibrator.
Gelukkig verdwijnt het platte 
stukje vanzelf weer. Zorg er voor 
dat je bandenspanning niet te 

laag is en dan voel je vanzelf het 
trillen minder worden tijdens het 
rijden. Na maximaal een uurtje 
moet het verdwenen zijn.
 

Laat je niet gek maken 
En als je dan gaat rijden, toch 
maar weer de jaarlijkse waarschu-
wing: Laat je niet gek maken, 
gebruik je verstand. De verleiding 
is groot na een half jaartje ont-
houding om je uit te leven, maar 
doe het niet. Geef jezelf de kans 
om weer even te wennen aan het 
rijden op de motor. Als je een jaar 
niet hebt geschaatst of geskied 
ga je ook niet meteen helemaal 
los, maar bouw je dit rustig op.
Met motorrijden is dit niet anders. 
Weer even dat vertrouwde gevoel 
krijgen, rekening houden met het 
feit dat het wegdek (en dus ook je 
banden) een stuk kouder is dan in 
de zomer, en ook met het feit dat 
de overige weggebruikers ook 
weer moeten wennen aan al die 
motorrijders.
Laten we met z’n allen er voor 
zorgen dat na de eerste mooie 
voorjaarsdag de krant nu eens 
niet vol staat met berichten van 
motorrijders die letterlijk gesneu-
veld zijn in het verkeer. 

(Bron: LCVM)

Laat je niet gek maken, 
gebruik je verstand

Nieuw motorseizoen weer van start

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!
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Alternatieve manieren om met 

de motor op vakantie te gaan

Winter en motorrijden is voor de meesten 
van ons geen ideale combinatie. Meestal blijft 
het beperkt tot af en toe de druppellader 
aanzetten, misschien wat onderhoud doen en 
dromen van wat komen gaat. Misschien dat 
er hier en daar alvast wat gemijmerd wordt 
over zon, warmte, mooie (berg)weggetjes en 
veel vrije tijd: (motor)vakantie. Op de motor 
genieten van wegen en landschappen die niet 
binnen de grenzen van onze dagritten passen.

Het beeld komt boven van een 
motor volgepakt met koffers, een 
grote bagagerol en een flinke 
tanktas waarmee zo veel mogelijk 
de eerste honderden kilometers 
naar het zuiden gestuurd wordt. 
Op zoek naar de ingrediënten die 
‘horen’ bij een motorvakantie: 

bergen (want veel bochten), zon 
(want dan is het droog en is de 
wereld mooier) en lange warme 
avonden om na te praten over 
de ervaringen van de dag (want 
nog lang niet iedereen heeft in 
de helm al mogelijkheden om 
onderweg elkaar te wijzen op 
wat we zien). 

Autobahn
Meestal begint zo’n vakantie met 
de opgave dat om eerst door een 
redelijk saai gedeelte heen te 
moeten en het liefst zo snel mo-
gelijk, want de vakantie is altijd 
te kort. Autobahn dus. Voor velen 
een mogelijkheid om inderdaad 
zo snel mogelijk aan te komen 
én zonder angst voor boetes het 

vermogen van de motor ongege-
neerd te gebruiken. Toch is deze 
manier van reizen niet ieders 
favoriete bezigheid. Zij kiezen 
liever voor alternatieven.

Autozug
Na de ALV vertelde iemand 
enthousiast over zijn oplossing. 
Je rijdt naar Düsseldorf, zet daar 
je motor op de Autozug (euh, 
je laat je motor op de Autozug 
zetten, want die wordt profes-
sioneel vastgezet) en die brengt 
je naar het zuiden. Geen hete 
en saaie snelwegen, geen file-
ergernis, geen gezoek naar een 
overnachtingsplek, geen stress 
dus. Wel van te voren reserveren. 
Daarna stap je bijvoorbeeld in 

Motor vakantie Motor vakantieDoor: Hans van der Schaaf

Zuid-Frankrijk op je motor en 
rijdt langs de routes die je zelf 
aantrekkelijk vindt terug naar het 
Noorden. Eén dag om naar het 
zuiden te komen, de rest van de 
vakantie in eigen tempo vooral 
langs mooie wegen weer terug. 
Het scheelt op de heenweg 
overnachting(en) en dure ben-
zine voor je motor en je banden 
blijven veel ronder. 

Trailer
Ook zie je steeds vaker op de 
snelwegen één of meer motoren 
op een trailer achter een auto. 
Op die manier is de verbinding 
tussen thuis en de vakantiebe-
stemming absoluut effectiever 
(met een auto kom je in één dag 
verder op de snelweg dan met 
een motor), je kunt om de twee 
uur van bestuurder wisselen, 
het is comfortabeler (hoe voelt 
jullie achterwerk na 150 km 

met de motor op de snelweg?) 
en gezelliger. Daarnaast is het 
bagageprobleem plotseling 
veel kleiner. Aardige bijkom-
stigheden? Wat denk je van 
boodschappen doen? Of, op z’n 
Nederlands, eten meenemen? 
Ook een trailer moet je natuurlijk 
van te voren reserveren. Met 
minstens twee motoren op de 
aanhanger  bespaar je brandstof 
en waarschijnlijk overnachtingen 
én blijven je banden ronder. Wel 
even van te voren oefenen met 
op- en afrijden van de motor, 
vooral als je aan de linkerkant 
van de motor op de trailer weinig 
ruimte hebt...

Naast de snelwegen
Het oudste en misschien wel 
meest gebruikte alternatief voor 
de snelweg is die waar je van de 
weg er naar toe onderdeel maakt 
van je vakantie. Naast de snel-

wegen liggen vele mooie routes. 
Een combinatie van die (door-
gaande) wegen en af en toe een 
stukje snelweg om langs steden 
of niet interessante delen te ko-
men, is een gulden middenweg 
tussen genieten en opschieten. 
Je spaart geen overnachtingen 
uit, je wint geen tijd, maar kunt 
wel genieten van het rijden.  

Forum
Zelfs leden van een motorclub 
zijn in hun voorkeuren individu-
alistisch. Er zullen binnen onze 
club dan ook vele meningen zijn 
hoe je met of zonder motor op 
vakantie kunt of wilt. Het forum 
zou een mooie plaats kunnen 
zijn om met elkaar te delen wie 
welke voorkeur heeft. Om andere 
alternatieven of ervaringen te 
delen. Om routes door te geven, 
misschien leuke plekjes voor een 
overnachting.
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De motor van… 
Karst van Oosten

Karst van Oosten is al heel wat jaren lid van 
MTC De Hondsrug. Om precies te zijn sinds 
9 april 2002. Hij is 34 jaar en niet getrouwd. 
Een echte vrijgezel… Sinds anderhalf jaar is 
hij autoverkoper bij Hyundai dealer Autohuis 
Wielage in Emmen.

Welke motor rijd je?
Ik heb twee motoren. Een 
Triumph Tiger 1050 van het 
bouwjaar 2009 en een Kawasaki 
GPZ600R van 1986.

Hoe lang heb je de motoren al?
De Kawasaki was ooit mijn 
eerste motor. Die heb ik twee 
jaar geleden teruggevonden via 
Marktplaats. Ik was toevallig aan 
het kijken wat deze motoren 
nu moesten kosten want ze zijn 
nu belastingvrij. Stom toevallig 
kwam ik ‘mijn’ motor tegen in 
de buurt van Deventer en heb 
hem gekocht. Afgelopen zomer 
was ik klaar met de restauratie 
en heb hem met de avondrit 
meegenomen. De Tiger heb 

ik in 2009 nieuw gekocht. Hij 
wordt straks misschien ingeruild 
maar dat weet hij nog niet! Dus 
mondje dicht… anders begint 
hij te grommen. Ik denk er heel 
sterk over een nieuwe KTM 1190 
Adventure te kopen. Een erg 
mooie motor.

Sinds wanneer rijd je motor?
Ik rijd motor sinds mijn 
achttiende. Eerst heb ik mijn mo-
torrijbewijs gehaald en daarna 
het autorijbewijs. Ik heb gelest bij 

De motor van...

rijschool Nijland net in de tijd dat 
het ‘25 kW rijbewijs’ kwam. 
Ik heb gelukkig nog net het oude 
rijbewijs kunnen halen. Bij Mo-
torhuis Bakker heb ik toen de Ka-
wasaki GPZ600R gekocht. Daarna 
heb ik nog een CBR600F, een 
Fireblade, een Honda VTR1000 
SP1 en een GSX-R1000 gehad en 
nu dus de Triumph Tiger. 

Vertroetel je de motor ook?
Nou, ik ben er zuinig op maar 
ben niet echt een poetser. Het is 
niet zo dat ik na elke rit de motor 
ga wassen en poetsen. Wat dat 
betreft heb ik nu - met mat grijs 
en mat zwart - de ideale motor. 
Het hoeft niet te glimmen.

Sleutel je zelf ook?
Ja, maar alleen het klein onder-
houd. Het grotere onderhoud 
zoals kleppen stellen laat ik bij 
de dealer doen. Daar heb je ook 
weer speciaal gereedschap voor 
nodig. Om maar niet te spreken 
over de computergestuurde 
injectiesystemen. Daar kun je zelf 
niets aan doen.

Waarom rijd je motor?
Tja, het bekende vrijheidsge-
voel en toch ook de kick van de 
snelheid.

Hoe hard heb je ooit gereden? 
Ik heb 298 km per uur op de 
teller gehad. Dat was in Duit-
sland op de A31. Het klokje ging 
niet verder(!). Dat was met de 
Honda VTR1000SP1. Ook met de 
GSX-R1000 heb ik die snelheid 
gehaald. Er gaat op zo’n moment 
zoveel adrenaline door je bloed 
heen. Je vindt het prachtig, maar 
na afloop denk je van oh, oh, oh, 
eigenlijk kan het niet.

Ooit brokken gemaakt?
Ja, regelmatig ha ha. Gewoon 
stomme pech. Olie op de weg 
en dan onderuit gaan. De motor, 
de Fireblade, was total loss. De 
Honda VTR was het nagenoeg 
bijna toen ik even niet oplette, 
mijn voorganger raakte en onde-
ruit ging.

Wat is je droommotor? 
Een echte droommotor heb ik 

niet. De KTM 1190 Adventure 
is een mooie motor. Het is een 
all-road met een superbikeblok. 
Maar een favoriete motor blijft 
toch de Honda VTR1000SP1. Het 
brute karakter van die motor is 
prachtig.

Wat is er zo leuk aan de MTC 
de Hondsrug?
De gezelligheid en het samen 
rijden.

Waarom ben je lid geworden?
Omdat ik graag samen met an-
deren motor wil rijden. En omdat 
het ook nog een gezellige club is, 
is dat mooi meegenomen! 

De motor van...Door: Rob Nibbelke
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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.

Risico’s

Veel mensen beweren dat het rijden op de 
autosnelweg veiliger is dan dat op tachtig-
kilometerwegen. Door het ontbreken van 
kruispunten en een grotere zichtbaarheid 
ligt de toegestane snelheid hier hoger. De 
snelheden zijn weliswaar hoger, maar het 
verkeer rijdt ongeveer met dezelfde snelheid 
in dezelfde richting. 

Toch zijn aan het rijden op de 
autosnelweg aardig wat risico’s 
verbonden. En dan denken we 
nog niet eens aan de gespilde 
brandstof bij opritten en na tank-
stations en gevaarlijke vangrails.
 
Omgevingsbewustzijn
Op een autosnelweg gebeurt in 
korte tijd heel veel. Auto’s halen 
in, veranderen van baan, remmen 
af, voegen in en uit. We moeten 
vooral als motorrijder ons heel 
bewust zijn van onze omgeving. 
Dit noemen we omgevings-
bewustzijn. Doordat we niet 
alles in één oogopslag kunnen 
waarnemen, moeten we ons een 
mentaal beeld vormen van wat 
zich om ons heen afspeelt. 

Door in onze spiegel te kijken 
en om ons heen te kijken, zullen 
we gedeeltelijke waarnemingen 
kunnen samenvoegen om ons 
een beeld te vormen van wat 
zich daadwerkelijk om ons af-
speelt. Ook kunnen we daardoor 
inschatten wat een auto achter 
ons bijvoorbeeld van plan is. Als 

je denkt dat hij in wil halen, zul je 
niet van rijstrook wisselen. 

Dit beeld wordt echter al snel 
incompleet. Door niet constant 
nieuwe informatie te vergaren, 
zullen we een onjuist mentaal 
beeld krijgen en brengen we ons-
zelf in de gevarenzone. Dit geldt 
vooral op de autosnelweg, aan-
gezien door de hogere snelheden 
situaties hier sneller wijzigen. 
Daarom zullen we constant alert 
moeten zijn, dit beeld moeten 
bijstellen door spiegels te kijken, 
over onze schouder te kijken, 
naast ons en ver vooruit te kijken. 
Scan voortdurend de omgeving 
af terwijl je rijdt, van spiegels tot 
dode hoeken en verkeerstekens. 
Te lang in een en dezelfde rich-
ting blijven kijken, bijvoorbeeld 
achter of voor je, is vooral hier 
vragen om moeilijkheden.
 
Rijstrookpositie
Een goede rijstrookpositie bete-
kent een positie waarin je goed 
kunt zien, goed gezien wordt en 
eventuele gevaren vermijdt. Blijf 
zoveel mogelijk aan de rech-
terkant van het midden van je 
rijstrook rijden, tenzij je inhaalt. 
Door in deze positie te rijden kun 
je beter vooruit kijken en zie je 
verkeerssituaties aankomen die je 

in problemen kunnen brengen.
 
Door het rijden achter grote 
voertuigen zoals vrachtwagens 
en busjes komt je zicht in gevaar. 
Zorg er daarom voor dat je zoveel 
mogelijk uit de buurt van dit 
soort voertuigen blijft rijden, 
en als het niet anders kan zover 
mogelijk erachter.
 
Drie seconden
Bewaar voldoende afstand tot 
het voertuig voor je. Deze afstand 
is op de autosnelweg drie tot 
vijf seconden. Twee seconden 
is met deze snelheid echt te 
weinig! Voegen er auto’s tussen? 
Geen probleem, gewoon weer 
opnieuw de (drie)secondenregel 
hanteren. Dit geldt ook voor een 
wat sneller rijdende file. Vooral op 
de autosnelweg is het van belang 
voldoende afstand te houden. 
Door rekening te houden met het 
zicht voor je, en maatregelen te 
nemen die je zicht vergroten, zul 
je op tijd en adequaat kunnen 
reageren op onverwachte ge-
beurtenissen. Deze onverwachte 
gebeurtenissen kunnen zijn het 
plotseling op de rem gaan staan 
van iemand of van rijstrook wis-
selen.

(Bron LCVM) 

Risico’s op autosnelwegen
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Fietsen is voor mij 
een ‘uitlaatklep’

De beslissing was niet gemakkelijk, maar 
uiteindelijk besloot Gerrit Smit toch de motor 
te verkopen en te kiezen voor zijn fiets. “Het 
was wel even slikken, maar ik vernam dat 
ik steeds vaker de keuze maakte voor mijn 
racefiets dan voor mijn motor. Ook al omdat 
ik nu ook met mijn zoon Melvin kan fietsen. 
Ik fiets toch zeker 150 tot 200 kilometer per 
week.”

Gerrit Smit, samen met Harrie 
Kroeze directeur/eigenaar van 
Verzekerings Collectief Emmen, 
is nog steeds motorliefhebber. 
Hij is er van overtuigd dat er 
ooit een opvolger komt van de 
BMW K1200LT. “Maar fietsen is 
mijn passie. Omdat ik een zittend 
beroep heb is het ook goed voor 
mijn gezondheid. Fietsen is voor 
mij een echte ‘uitlaatklep’.”

Warm hart 
Verzekerings Collectief draagt 
motorrijders een warm hart toe. 
Vijf jaar lang werd op initiatief 
van Bert Kreuze, voorheen 
directeur van VC Emmen en lid 
van MTC De Hondsrug, met veel 
succes de Verzekerings Collec-
tief Motortoertocht gehouden. 

Vorig jaar ging deze rit niet door, 
maar Smit verwacht zeker dat de 
toertocht nog weer op de agenda 
wordt geplaatst.

Gerrit zette zijn eerste schreden 
op het verzekeringspad in 1992. 
“In die beginperiode was ik 
vooral ’s avonds op stap om par-
ticulieren te 
verzekeren.” 
In 1998 werd 
Verzekerings 
Collectief op-
gericht door, 
Harrie Hemmen, Bert Kreuze en 
Harrie Frieling. Daaruit volgde in 
2002 een fusie en vormde Gerrit 
Smit samen met Harrie Frieling 
en Bert Kreuze de driehoofdige 
directie. In 2006 volgde nog een 
fusie met Kroeze en Van der Hei-
de. Frieling stopte er mee, waarna 
Bert Kreuze in 2010 uit het bedrijf 
stapte. Sinds 2012 vormen Gerrit 
Smit en Harrrie Kroeze de directie 
van Verzekerings Collectief.

Mooi bedrijf
“Ik moet Bert Kreuze de eer geven 
dat hij samen met zijn voorgan-
gers een mooi bedrijf voor zowel 

de particuliere als de zakelijke 
markt heeft neergezet”, zegt Smit. 
“We hebben ons ook steeds aan-
gepast aan wat de markt vraagt. 
Zo hebben we een zelfstandige 
Regiobank en zijn we een van de 
weinige verzekeringskantoren 
in Nederland met een pensioen-
specialist in huis. Zelf houd ik 

me voorname-
lijk bezig met 
bedrijfsmatige 
portefeuilles op 
het gebied van 
verzekeringen 

en advisering. Mijn werk veran-
dert ook steeds meer in een rol 
als coach en adviseur voor een 
onderneming. Een bedrijf kan bij-
voorbeeld het ziekteverzuim fors 
terugdringen door het probleem 
bij de bron aan te pakken. Dat 
scheelt enorm in de kosten. Dat is 
een rol die bij me past.”

Formule 1 
Gerrit Smit komt dan al snel op 
zijn tweede hobby. Sinds vier 
jaar is hij namelijk marshal bij de 
Grand Prix Formule 1 van Silver-
stone in Engeland. “Dat is echt 
geweldig. Tijdens de GP bewaak 

SponsorDoor: Henk KroezenSponsor

Gerrit Smit van Verzekerings Collectief Emmen:

ik een deel van het circuit en heb 
een geweldig uitzicht op de race. 
Ik zit hooguit twintig meter van 
de baan.”

De Nieuw-Amsterdammer kwam 
aan dit baantje via een Engelse 
vriend. Het eerste jaar ben ik 
gewoon als toeschouwer mee 
geweest maar door deze vriend, 
die in de beveiliging werkzaam 
is, kreeg ik ook veel Engelse 
vrienden. Het jaar erop werd ik 
gevraagd of ik wilde meewer-
ken. Dat liet ik me niet twee 
keer vragen natuurlijk en na een 
korte opleiding heb ik denk ik 
de mooiste job van iedereen. Ik 
mag overal komen behalve in de 
pitbox.” 

Samen met zijn zoon bezoekt hij 
jaarlijks ook de Grand Prix van 
Duitsland. Eerst deed hij dat op 
de motor nu in de auto. “Melvin 
vindt autoracen ook geweldig. 
Met de Engelse vrienden gaan 
we dit jaar ook naar de Spaanse 
GP F1.”

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

Gerrit Smit is gek van 
autosport en fietsen
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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

  Zaterdag 6 april   Rijvaardigheidsdag DIBO   Wim B.

  Zondag 14 april   Dagrit 250 km   Ger en Gerard

  Zondag 05 mei   Middagrit 175 km   André en Karst

  24, 25, 26 mei   Weekend Sauerland   Henk, Bé, Wim en Herman

  Zondag 02  juni   Dagrit 250 km   Jan en Rob          

  Zaterdag 22  juni   Avondrit 125 km   André en Sjaak K.

  Zondag11 aug   Vroege Vogelrit 125 km   Remko en Bé

  Zaterdag 24 aug   Barbecue-Klootschieten   Jan en Fenna

  Zondag 01 sept   Gezelligheidsrit    Henk, Bé en Anne           

  Zaterdag 14 sept   Open toerrit voor goed doel 175 km   Bé, Henk en Wim B.

  Zondag 22 sept   Dagrit 250 km   Wim H. en Bennie                

  Zaterdag 05 okt   Middagrit 175 km   Wim B. en Bé

  Zondag  .. nov   Contactmiddag   Ger en Anne

  Zondag .. jan 2014   Feestmiddag   Karst en Jans

  Vrijdag 14 feb 2014   Alg. ledenvergadering   Bestuur
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0591 - 613324
www.multicopy.nl
emmen@multicopy.nl

Hoenderkamp 16
7812 VZ  Emmen
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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
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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


