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MOTOR Magazine 
Wauw, cool, stoer, mooi man!

De motor van… Jozef Kap
staat ’s winters bij de verwarming
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Inhoud

 ‘Het zal het voorjaar zijn…...’

Die lange, lange 
winter is eindelijk op 
z’n retour. Het wordt 
tijd dat de bandjes 
het asfalt weer gaan 
verkennen. Maar ik 
weet zeker dat som-
migen van jullie dat 
al hebben gedaan. In 
de tuin, met de kop 
tussen de struiken en 
alvast het eerste on-

kruid tussen de tegels wegtrekkend, hoorde ik de motoren 
en hun berijders de prille voorjaarslucht opsnuiven. ‘Groen’ 
van jaloezie moet ik eerlijkheidshalve toegeven. Waarom? 

Omdat ik zo aardig was op een van de eerste fraaie zon-
dagmiddagen mijn levensgezel mijn motor te gunnen. Hij 
houdt beslist niet van tuinieren. Samen met hem de tuin 
doen, ontaard in negen van de tien keer in een ruzie. Om 
het voor ons beiden dan toch een beetje gezellig te hou-
den, doet hij dan iets anders. Slim mannetje? Inderdaad!
Keurig in het motorpak gehesen, met helm en sleutels in 
de hand stapte hij blijmoedig richting garage. Maar nog 
geen vijf minuten later stond hij weer naast me in de tuin. 
Zelden zo’n teleurgesteld gezicht gezien. Zijn pas ge-

kochte motor, een Suzuki V-Strom vertikte het te starten. 
Met geen mogelijkheid kreeg hij hem aan de praat en ach, 
dan hoor je jezelf zeggen: ‘Ach lieve schat, pak mijn motor 
maar’. Het zal het voorjaar zijn… 

Maar goed, we gaan weer ‘kilometers vreten’ dit jaar. Veel 
van deze kilometers gaan gezellig in clubverband worden 
afgelegd, maar ook op eigen initiatief zal er heel wat asfalt 
onder de wielen doorgaan.

De afgelopen maanden hebben zich een aantal nieuwe 
leden aangemeld. Onze club groeit gestaag en daar zijn 
we natuurlijk heel blij mee. In deze Uitlaatklep is ruimte 
gereserveerd voor deze nieuwe leden, die zich graag aan 
jullie willen voorstellen.

Tot slot nog even terugkomend op de ledenvergadering 
van 28 januari. Ten eerste een compliment voor de grote 
opkomst. Dat heeft het bestuur goed gedaan. Jammer 
alleen dat we na afloop zo snel uit de locatie moesten ver-
trekken. De beheerder had nog andere afspraken, waar we 
pas een paar dagen van tevoren van op de hoogte waren. 
De tijd om even gezellig met elkaar na te kletsen ontbrak 
daardoor jammer genoeg. Maar ik weet zeker dat we dat 
het komend motorseizoen zeker in gaan halen.
Ik wens jullie allemaal veel veilige kilometers.  

Trix Meijer

Van de redactie
De winter heeft voor alle motorrijders veel te lang geduurd. Zo lang dat de 
eerste meters weer heel onwennig waren. Pas op 23 maart, het was al of-
ficieel lente, waarschuwde de ANWB motorrijders toch vooral rustig aan te 
doen. Vorig jaar na het eerste mooie weekeinde moest de ANWB consta-
teren dat er nogal wat motorrijders dodelijk waren verongelukt. Gelukkig 
hebben we dat bij de club nog nooit hoeven mee te maken. Dat willen we 
graag zou houden. 

Met dank aan onze sponsor Multicopy is het nu mogelijk om elk nummer 
in kleur bij jullie te bezorgen. Het geeft De Uitlaatklep nog meer uitstra-
ling. In de eerste uitgave van de vernieuwde Uitlaatklep, daarover meer 
verderop, weer veel informatie. Een verhaal met sponsor Michel de Poel, in 
de rubriek Achterop bij... portretteren we Agnieszka Tymoszczuk en Jozef 
Kap is de hoofdpersoon in de nieuwe serie De motor van... Ook een ver-
haal over de Garmin Zumo, de Nieuwjaarsbijeenkomst in woord en beeld 
en een verhaal met Henk Kroezen en Trix Meijer over hoe zij in MOTOR Ma-
gazine zijn beland. Zie ook de foto op de voorpagina. Natuurlijk vermelden 
we ook het complete Jaarprogramma

Veel leesplezier in deze kleurige uitgave.
MTC

Sinds 15-03-1974

5Kort motornieuws

De motor van... Jozef Kap Nieuwjaarsbijeenkomst Agnieszka zit achterop GPS op de motor Jaarprogramma

Sponsor Michel de Poel Column: Betrekkelijk Nieuwe ledenGroot in MOTOR magazine 6 118 13

14 16 2118 25



54

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!
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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

Nieuws

Contributie
Nog niet alle leden hebben de contributie voor dit jaar 
betaald. Volgens de reglementen is de contributie bij 
vooruitbetaling verschuldigd. Het bestuur verzoekt 
daarom de leden die dat nog niet hebben gedaan, 
de contributie zo snel mogelijk over te maken op ING 
Postbank 3024300 ten name van MTC De Hondsrug. De 
contributie is ten opzichte van het vorige jaar ongewij-
zigd. Leden betalen 30 euro, partnerleden 15 euro.

Geen APK voor motoren
Samen met een aantal Europese zusterorganisaties is de 
Motorrijders Actie Groep (MAG) een handtekeningen-
actie begonnen tegen de plannen om een periodieke 
APK-motorkeuring in te voeren. De handtekeningen uit 
heel Europa zullen in Brussel worden aangeboden.

Ben je ook tegen de plannen van ‘Europa’? Kijk dan op 
de website van MTC De Hondsrug (www.mtcdehonds-
rug.nl) of op de site van de MAG (www.motorrijdersac-
tiegroep.nl) en laat je stem horen. Iedere stem telt mee 
om dit onzalige plan te stoppen.

De einddatum van de anti-APK actie is nog niet vastge-
steld, dus blijf de handtekeningen insturen. Zodra de 
einddatum bekend is, maakt de MAG dat direct bekend 
via haar internetpagina.

Met Motor-special DB Autozug al vanaf 79 euro naar het zuiden

Het lange wachten nadert zijn einde – na de winterpauze begint het motorseizoen eindelijk weer. Voor de eerste tochten 
van het jaar heeft DB Autozug een aantrekkelijk aanbod: met de Motor-special besparen motorrijders 20% per richting als ze 
uiterlijk zeven dagen voor vertrek boeken. De reisperiode loopt tot en met 31 augustus 2011 (met uitzondering van juni).
 
Of u nu een couchette- of een slaaprijtuig kiest, de Motor-special geldt voor alle comfortklassen en kan met het actietarief 
‘Autozug-Spezial’ gecombineerd worden, zolang er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn. Zo kan je al vanaf 79 euro op alle DB 
Autozug-verbindingen binnen Duitsland en vanaf 119 euro naar Frankrijk, Italië en Oostenrijk reizen (deze prijs geldt voor 
één persoon inclusief motor). Wie achterop zit, betaalt een vaste prijs van 60 euro. Zo kom je voordelig en zonder stress op 
je bestemming – zonder files.
De Motor-special kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Ruilen of annuleren is niet mogelijk. 
Informatie en reserveren kan via www.dbautozug.nl (voer in het veld ‘Special offer’ het volgende in: BIKE11). Let op: ANWB-
leden kunnen dubbel besparen! Invoeren van de actiecode ‘ARCEUROPE’ aan het eind van de boeking levert een extra 
korting van 10 euro per richting op.

Nieuwe lay-out Uitlaatklep

De Uitlaatklep ziet er anders uit dan het laatste num-
mer van 2010. Vormgeefster Anouk Stals heeft haar 
uiterste best gedaan om De Uitlaatklep te voorzien van 
een nieuwe, frisse ‘look’. Ze moest ook haar best doen, 
want de nieuwe vormgeving van De Uitlaatklep is voor 
Anouk haar afstudeerproject.

Anouk is ook de ontwerpster van het nieuwe logo van 
MTC De Hondsrug. Dit logo kunnen jullie terugvinden 
op de voorpagina van het clubblad. Dit logo zal in het 
vervolg ook worden gebruikt in alle andere uitingen 
van MTC De Hondsrug. Anouk heeft gekozen voor een 
moderne uitstraling waarbij ze zich heeft gebaseerd 
op de apps die momenteel op bijna alle smartphones 
zijn te vinden. De kleuren geel en zwart bleven wel 
gehandhaafd. Met het nieuwe logo kan Motortoerclub 
De Hondsrug weer jaren vooruit. Wanneer jullie het 
clubblad onder ogen krijgen is Anouk gediplomeerd 
vormgeefster en heeft ze een contract verworven bij 
MenZ en Media in Emmen.

Openingsrit 2011 

De openingsrit van het nieuwe clubseizoen is op zon-
dag 10 april. Peter de Kroon en Remko Nijland hebben 
een mooie route uitgezet door Drenthe en een stukje 
Friesland.

De vertrektijd is om 12.00 uur bij Ming’s Wok Palace, 
Emmerweg 1 in Emmen (Emmerschans). Let op, de 
vertrektijd is aangepast. De rit eindigt bij het Aquarena 
Zwembad aan de Angelsloerdijk 31 in Emmen.
De eerste pauzeplaats is bij snackkiosk De Eexterhalte 
(Schaopvolte), Stationsstraat 60 in Eext. De tweede stop 
is bij restaurant Kasteel Schortinghuis, Brinkkampen 1 
in Spier. Graag met een volle tank aan de rit beginnen. 
De volgende clubactiviteit is de Dagrit op zondag 1 mei. 
Kijk voor meer activiteiten in de agenda op onze web-
site: www.mtcdehondsrug.nl.
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Motor magazineMotor magazine Door: Henk Kroezen

Ergerlijker nog is ons gedrag 
tegenover de ‘vrouwtjes’. Bij de 
gratie van ons mannen mogen 
ze wel eens achterop zitten. En 
als ze al eens het rijbewijs weten 
te bemachtigen en ze na lang 
zeuren ook een motor krijgen is 
het bijna altijd een ‘choppertje’. 
Want ze moeten wel met de 
voetjes aan de grond kunnen 
natuurlijk. Voor de rest moeten 
ze hun mond houden en braaf 
achter manlief aanrijden.

Ik chargeer natuurlijk als een gek. 
Maar in de praktijk komt het er 
vaak wel op neer. Reden voor 
Joost Overzee, correspondent in 
Frankrijk voor MOTOR Magazine, 
om ook eens de andere kant 
te belichten. In plaats van het 
bekende m/v-beeld wilde hij 
wel eens het v/m gevoel belich-
ten. Vrouwen die wel heel stoer 
een zwaardere motor kunnen 
temmen dan hun partner van 
het sterkere geslacht. Vrouwen 
die wel vooraan rijden of op een 
andere manier deukjes weten te 
schoppen in het motormannen-
bolwerk. Vrouwen dus die hun 
motor niet zien als een verleng-
stuk van hun geslachtsdeel. Nee, 

vrouwen die zich motorrijder 
voelen.
Een kleine twintig stellen durfde 
de handschoen op te pakken 
van wie er acht door Overzee, 
Neerlands beste motorjournalist, 
in ieder geval de motorjourna-
list met het meeste taalgevoel, 
werden uitverkoren mee te 
werken aan de v/m reportage. Op 
een mooie nazomerse zondag in 
oktober, reed ondergetekende 
achter vrouwlief Trix aan naar 
Moordrecht. Daar werden wij en 
de zeven andere stellen gastvrij 
ontvangen door Wout Meppelink 
en zijn dochter Pien. Meppelink, 
bekend van de prachtige race-
foto’s en het blad Bromfiets, heeft 
in Moordracht een prachtige uit 
de kluiten gewassen  fotostudio. 

Overzee eigen, arriveerde hij pas 
twee uur later op zijn Yamaha 
T-Max scooter. Hij had de afstand 
Belgié-Moordracht ietwat te 
kort ingeschat. Na een kennis-
makingsronde reden we onder 
begeleiding van Wout en Pien 
Meppelink naar een verlaten 
overslagterrein aan de Gouwe in 
Waddinxveen. Daar werd ieder 
stel afzonderlijk door Pien Mep-
pelink geportretteerd. Door Pien 
ja, want als er een reportage over 
v/m moet worden gemaakt dan 
mag Wout Meppelink de lampen 
vasthouden natuurlijk. 

Joost Overzee interviewde tus-
sendoor de acht stellen, die van-

uit alle windstreken in Nederland 
waren geselecteerd. Terug op de 
basis werden door Pien Mep-
pelink, dat dan weer wel, grote 
zakken frites met kroketten en 
frikadellen opgehaald. 

Het duurde vervolgens bijna vier 
maanden voordat de reportage 
MOTOR Magazine haalde. Wel op 
een geweldig moment overi-
gens zo vlak voor de Motorbeurs 
Utrecht. Voor ondergetekende 
en Trix was het een complete 
verassing dat onze foto over 
twee pagina’s werd gepubliceerd. 
Volgens zowel Joost, die we 
spraken op de Motorbeurs, als 
Pien, was deze foto precies wat 
ze met de reportage voorhad-
den. De reacties die wij, lees Trix, 
kregen hadden vooral een hoog 
wauw-gehalte. Cool, stoer, zó!, 
mooi man en nog veel meer van 
deze bewonderende kreten.

Als stoere man, die volgens ‘ons 
soort primaten’, hier toch anders 
over behoort te denken heb ik er 
totaal geen problemen mee hoe 
wij hier worden neergezet. Juist 
niet, want ik vind dat vrouwen op 
de motor zich veel meer moeten 
profileren. Daar draagt de ver-
kiezing Motorbabe van het Jaar 
eigenlijk niet aan bij, maar alle 
beetjes helpen om de vrouw op 
de motor te krijgen. Ik vind mijn 
Trix, stoer, cool en sexy op haar 
motor. Jaloers? Neem ook een 
vrouw met een motor.

Wauw, cool, 
stoer, mooi man!
Motorrijden is o zo simpel en doorzichtig. 
Wij mannen weten daar alles van. Stoer als we 
zijn hebben we een ‘dikke motor’ onder onze 
kont. Ook als we er niet mee om kunnen gaan 
zoals eigenlijk zou moeten. Want we laten ons 
niet kennen. 

Fotografie Pien Meppelink
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Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax (0591) 641646

Strak & Stralend

Sponsor

“Ik ben te onbesuisd. Dat gaat 
vroeg of laat fout. Dat weet ik ze-
ker. Daar komt bij dat mijn broer 
vroeger een motorongeluk heeft 
gehad, waardoor hij niet langer 
in het bedrijf kon werken. Een 
verbrijzelde schouder. Dan moet 
je keuzes maken en dat betekent 
voor mij geen motorrijden.”

De 41-jarige Michel de Poel, al 
jaar en dag trouwe sponsor van 
MTC De Hondsrug, draagt de 
club een warm hart toe. Dat is 
voor een groot deel te danken 
aan zijn buurman Sjaak Bakker. 
Bakker, zelf lid van de motorclub 
heeft, heeft naast Autoschade/
Aircoservice De Poel, nog een 
aantal ondernemers in de 
Nijverheidsstraat enthousiast 
gemaakt om zijn motorclub mid-
dels advertenties in clubblad De 
Uitlaatklep financieel te steunen. 
Michel de Poel is blij met Bakker 
als buurman. Niet alleen omdat 
het een ‘aardige gozer’ is, maar 

bij grote drukte is Sjaak nooit 
beroerd zijn handen uit de mou-
wen te steken.

Vakman
Ook Michels vader en oprichter 
van het bedrijf, de 73-jarige Joop 
de Poel is bijna dagelijks in het 
bedrijf aanwezig. Niet omdat 
het zo nodig moet, maar omdat 
hij het leuk vindt om samen te 
werken met zijn zoon. “Officieel 
is pa er in 2005 uitgestapt, maar 
hij heeft het hier prima naar zijn 
zin”, legt Michel uit. “Daarnaast is 
hij natuurlijk een vakman. Hij be-
heerst zo goed als alle werkzaam-
heden.”

Michel de Poel heeft in 1999 de 
leiding van het bedrijf officieel 
van zijn vader overgenomen. 
De Poel is expert op het gebied 
van herstel van blikschade bij 
auto’s. “Dat geldt ook voor de 
financiële afhandeling van een 
schadegeval. We hebben uitstek-
ende contacten met de diverse 
verzekeringsmaatschappijen. 
Onze klanten kunnen dat rustig 
aan ons overlaten.” Naast repa-
ratie doen we ook het volledige 
onderhoud van de auto, zoals 

APK keuringen, nieuwe banden 
en uitlaten. We beschikken over 
de modernste afleesapparatuur, 
aldus De Poel. “Onze kennis 
daarvan is eveneens ‘up to date’, 
want we worden regelmatig 
bijgeschoold. Een andere spe-
cialisme binnen ons bedrijf is het 
inbouwen van airconditioning in 
auto’s en de daaraan verwante 
servicebeurten.”

Crossbaan
De spaarzame vrije tijd brengt 
de in Klijndijk woonachtige De 
Poel grotendeels met zijn vrouw 
Susan en twee zonen Bas en 
Wessel door. In het weekend is hij 
elftalleider van de F-jes van HOC-
Odoorn en één keer in de week 
probeert hij voor zichzelf een 
voetbaltraining te volgen. 

Ook gaan ‘de mannen’ bij goed 
weer regelmatig naar de plaat-
selijke crossbaan, om op kleine 
motortjes de omgeving ‘onveilig’ 
te maken. Op de vraag waarom 
hij zelf niet, maar zijn kinderen 
wel laat rijden op een motor, 
haalt Michel lachend zijn schoud-
ers op. “Tja, het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan.

Sponsor Michel de Poel:

Motorrijbewijs? Ja. Zelf rijden? Nee.
Sponsor Michel de Poel van Autoschade /
Aircoservice De Poel aan de Nijverheidsstraat in 
Emmen vertrouwt zich zelf niet op een motor. 

SponsorDoor: Trix Meijer

‘Bloed kruipt 
waar het niet 
gaan kan…’
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Een van de oudste en zeker een van 
de bekendste restaurants in Emmen is 
ongetwijfeld het Grieks specialiteiten 
restaurant DELPHI.

Restaurant DELPHI opende de deuren in 
1987, nu alweer 23 jaar geleden. 

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

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

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

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

Welkom bij Grieks specialiteiten restaurant DELPHI

ColumnDoor: Henk Kroezen

De camera in de helikopter nam 
het beeld haarscherp op. De 
motorrijder had er geen weet 
van. Die was alleen bezig met 
overleven. Opgejaagd door de 
allesverwoestende en iedereen 
verzwelgende tsunami reed hij 
met hoge snelheid voort. Terwijl 
naast hem het water oprukte pro-
beerde hij uit alle macht te ont-
snappen. Van achteren sloot het 
water hem al in. Hij kon alleen 
maar recht vooruit over de weg 
waarin de zwaarste aardbeving 
ooit diepe scheuren had achter-
gelaten. De motorrijder had er 
echter geen oog voor. Hij raasde 
voort om zijn vege lijf te redden. 
Seconden lang, het leken wel 
minuten, registreerde de camera 
de ontsnappingspoging. Naast 
zich zag hij het water steeds ho-
ger komen. Plotseling remde hij 
uit alle macht. Voor hem had het 
water hem ingehaald. Het enige 

droge stuk weg leek even een 
veilige vluchthaven. Maar daar 
was het water al. Het omsloot 
hem en even later waren motor-
rijder en motor verzwolgen door 
het oprukkende water. Nooit 
zullen we zijn naam weten, of hij 
getrouwd was of kinderen had. 
Die seconden die de motorrijder 
in beeld was zullen me altijd 
bijblijven. Het toonde weer eens 
aan hoe betrekkelijk het leven is. 
Het is allemaal maar geleende 
tijd zei een oud-collega ooit. Voor 
de een geldt dat wat langer dan 
voor de ander. Helaas, maar zo is 
het leven nu eenmaal. Keihard en 
niets en niemand ontziend.

Schril contrast
Hoe mooi motorrijden ook kan 
zijn, het staat in schril contrast 
met wat de wereld die tweede 
maartweek van 2011 overkwam. 
De aarde trilde, schokte en 
bewoog als een razende Rol-
and. De beving werd gevolgd 
door een nog extremere, alles 
meesleurende natuurramp. Een 
tsunami, met golven van meer 
dan tien meter hoog, die als een 
razende tekeer ging op de kust 
van Noordoost-Japan. Steden en 
dorpen in woestenij achterlatend. 
Meer dan tienduizend doden in 
slechts enkele minuten. 

Hoe gemakkelijk stappen we nu 
nog op onze Japanse motoren? 
Niet dus. Ik heb er vreselijk veel 

moeite mee om die beelden van 
die eenzame, nu dode motor-
rijder, los te laten. Ze blijven op 
mijn netvlies branden. Zo dicht 
ligt leven en dood dus bij elkaar.

Gevaren
Motorrijden is mijn leukste 
hobby. Ik zou het niet willen mis-
sen. Net als bij de meesten van 
ons. Maar een dergelijke ramp 
zet ons weer met beide benen 
op de grond. Aan het begin van 
een nieuw motorseizoen is het 
daarom misschien goed om stil 
te staan bij de gevaren die je als 
motorrijder kunnen overkomen. 
Nou zullen we waarschijnlijk 
nooit in dezelfde situatie gera-
ken als de Japanner, maar een 
ongeluk zit in een klein hoekje 
om maar eens een oud cliché 
te gebruiken. Even niet goed 
uitkijken, een situatie niet goed 
in schatten, een te snel genomen 
bocht, een automobilist die je 
niet ziet, een lekke band of een 
ketting die er af loopt. Het zijn 
slechts voorbeelden van wat er 
allemaal mis kan gaan. Probeer 
dit te voorkomen.

Ik wens ondanks alles iedereen 
een geweldig mooi motorjaar, 
zonder vallen en alleen maar 
mooi weer. Maar neem in je hart 
die Japanse motorrijder mee, die 
reed voor zijn leven. Ik zal in ieder 
geval aan hem denken, elke keer 
als ik op mijn motor stap. 

Betrekkelijk

Een persfotograaf 
kiekte in de puin-
hopen in Japan 
deze man die zijn 
zestig jaar oude 
Harley ontdoet 
van de modder.
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•	 Grotere	bestellingen	worden	vanaf	
	 1	november	bezorgd.
•	 Op	31	december	bezorgen	wij	tot	

20.00	uur.
•	 Ook	in	de	maand	januari	bakken	en	

bezorgen	wij	onze	heerlijke	oliebollen.

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

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

Henk’s Oliebollen de lekkerste in Emmen

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

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

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

Woonplaats: Klazienaveen
Leeftijd: 47 jaar
Hoe lang rijd je al motor: ongeveer 
25 jaar
Op welke motor rijd je: Honda 
Hornet 600

Woonplaats: Klazienaveen
Leeftijd: 43 jaar
Hoe lang rijd je al motor: 24 jaar
Op welke motor rijd je: Suzuki 
RF900R

Naam: Harrie Hulshof
Woonplaats: Emmen
Leeftijd: 45 jaar
Hoe lang rijd je al motor: 20 jaar
Op welke motor rijd je: Honda 
Magna V45 750cc

Naam: Ger van den Berg
Woonplaats: Emmen
Leeftijd: 54 jaar
Hoe lang rijd je al motor: Sinds 
1994. Ik zat als kind van 3-4 jaar met 
mijn zus in het zijspan. Vader had 
een BMW met Steib zijspan
Op welke motor rijd je: Yamaha XJ 
650 Turbo

Naam: Ben Oldengarm
Woonplaats: Klazienaveen
Leeftijd: 44 jaar
Hoe lang rijd je al motor: 5 jaar
Op welke motor rijd je: Yamaha 
VMAX

Naam: Jannet Hulshof
Woonplaats: Emmen
Leeftijd: 41 jaar
Hoe lang rijd je al motor: Niet

Naam: Coba van den Berg
Woonplaats: Emmen
Leeftijd: 58 jaar
Hoe lang rijd je al motor: Niet

Naam: Renate Schürman
Woonplaats: Nieuw-Dordrecht
Leeftijd: 37 jaar
Hoe lang rijd je al motor: 6 jaar
Op welke motor rijd je: Yamaha 
Facer

Woonplaats: Odoorn
Leeftijd: 62 jaar (jong)
Hoe lang rijd je al motor: onafge-
broken sinds 1984, daarvoor ook al
Op welke motor rijd je: Yamaha 
FJR 1300

Welkom! 

Sjaak KroezenJans Heijne

Harrie & Jannet Hulshof
Ger & Coba van den Berg

Ben Oldengarm & Renate Sch………ürman

Henk Duursma

Nieuwe leden

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 motor van...

Wie is Jozef Kap?
Ik ben 55 jaar, gelukkig getrouwd 
met Hermien en heb een zoon 
van 28 en een dochter van 25 
jaar. Ik ben voorman in de groen-
voorziening bij de Emco. Van huis 
uit ben ik industrieel schilder. 
Door het schilderwerk heb ik een 
rug- en een nekhernia en een 
versleten schouder opgelopen. 

Ik ben dus afgekeurd. Ik kan het 
op mijn motor lang volhouden, 
ook al omdat ik het stuur een tik-
keltje naar beneden heb gezet en 
daardoor eigenlijk nooit last van 
de nek meer heb. 

Op welke motor rijd je?
Ik rijd op een Honda Shadow 750 
cc uit 1985. Het is een oldtimer 
waardoor ik belastingvrij kan rij-
den. Ik ben er zeer content mee.

Sinds wanneer heb je de 
Honda?
Ik heb hem vier jaar geleden 
via Marktplaats in Hoogezand 
gevonden en gekocht. De motor 

heeft nu, ik kijk even op de teller, 
52.895 km gelopen. Toen ik hem 
kocht stond hij op bijna 23.000. 

Hij had heel lang stil en onder het 
stof gestaan. De binnenkant van 
de tank was wel verroest. Daar 
kwam ik al snel achter toen hij 
me stil liet staan. Met de nieuwe 
tank heeft hij geen klap verkeerd 
meer gelopen. Ik denk overigens 
dat nu de ontsteking niet goed 
staat. Hij maakt een wat irritant 
geluidje bij vochtig weer. Maar 
doordat je vrienden krijgt bij de 
club word je geholpen. Sjaak 
Bakker heeft ook een Honda, hij 
helpt me hiermee.

De motor van...  

In deze nieuwe rubriek portretteren we in elke 
uitgave de motor van een van de leden van 
MTC De Hondsrug. We komen een beetje meer 
te weten over de liefde voor de motor, maar 
ook over de berijder. Het spits wordt afgebeten 
door Jozef Kap.

De motor van...Door: Henk Kroezen

Sinds wanneer rijd je motor?
Ik heb mijn motorrijbewijs al 
28 jaar. In het begin heb ik wel 
een motor gehad, maar toen de 
kinderen  groter werden waren ze 
bang dat mij wat zou overkomen. 
Er zat niets anders op dan hem te 
verkopen. Toen ze groter waren 
heb ik gezegd: Nu is het mijn 
beurt. In eerste instantie wilde ik 
een wat zwaardere motor, maar 
ik vind het nu een geweldige 
motor. Ik kan hem niet wegdoen. 
Ik heb er een showmodelletje van 
gemaakt. Tassen, spiegels, een 
windscherm, extra breedstralers 
en valbeugels met steps erop. Ik 
heb hem een beetje naar mijn 
eigen wensen gepimpt.

Vertroetel je je motor ook?
Dat kun je wel zeggen. Van een 
deel van de patio heb ik een 
speciale kamer gemaakt waar de 
motor in staat geparkeerd. Hij 
staat dus altijd bij de verwarming. 
De motorkleding hangt er naast. 
Ik kan rondom de motor heenlo-
pen. De motor is echt mijn hobby 
geworden. Ik zit ook regelmatig 
in de motorkamer. 

Sleutel je zelf?
In het begin niet, maar ik heb het 
mezelf geleerd. Verder krijg ik 
goede hulp van een buurjongen. 
Ik doe nu de kleine beurten als 
olie verversen, remblokjes, oliefil-
ter, luchtfilter, bougies, koelvloei-
stof en remolie vervangen. 

Laatst heb ik er samen met de 
buurjongen zelfs een nieuwe dy-
namo opgezet. Vorig jaar tijdens 
de rit naar de camping van Sjaak 
Bakker brandde de bobine door. 
Die heb ik er thuis zelf afgehaald 
en vervangen. Ik leg alle schroef-
jes en moertjes op de goede plek 

en vervolgens zet ik hem er in 
omgekeerde volgorde weer op.

Rijd je vrouw ook?
Nee, helaas niet. Ik heb haar mijn 
motor al aangeboden als ze haar 
rijbewijs haalt. Maar ze wil niet. 
We hebben wel allebei hetzelfde 
waterdichte motorpak gekocht. 
Want ik laat me niet meer zo nat 
laten regenen, zoals toen we van 
de camping bij Sjaak en Anneke 
wegreden. Ik denk wel dat Her-
mien nog eens meegaat met een 
rit van de club. De Honda loopt 
met ons tweeën hartstikke super 
bij 140 km per uur. 

Waarom rijd je motor?
Omdat ik het superleuk vind. 
Ik ben een natuurmens. Ik mag 
graag rijden daar waar je met 
de auto niet komt. De wind in je 
gezicht voelen. Een kopje koffie 
drinken op een terras met de 
motor op het trottoir voor je. Het 
is mijn lievelingshobby.

Hoe hard heb je ooit gereden?
Met deze motor tot het uiterste 
en dat is 185 km per uur. Met 
het scherm eraf en plat erop. Ik 
wilde gewoon weten hoe hard hij 
kon. Daarna scherm er weer op 
gemonteerd, schoongemaakt en 
dat was voor mij voldoende. 

Ooit brokken gemaakt?
Nee, nog nooit. Ik moet het af-
kloppen, maar er is me nog nooit 
iets overkomen. Ik ben een zeer 
oplettende motorrijder. Je hebt 
namelijk niets om je heen. Ik kijk 
of ik voorrang heb, maar ik neem 
het niet.

Wat is je droommotor? 
Die heb ik. Maar daar heb ik het 
geld niet voor. Dus dat blijft ook 

een droom. Ik zou heel graag 
een echte Harley Davidson willen 
hebben. Zo’n zelfde type als ik nu 
heb. Een Harley heeft wat meer 
over om naar Italië of Frankrijk te 
gaan. Dat is echt een supermotor. 
Vroeger was mijn  droom een 
nieuwe auto en een gouden hor-
loge. Maar nu is dat een Harley 
Davidson. Maar ik ben met mijn 
Honda ook zeer tevreden hoor.
Ik heb wel eens gedacht over een 
andere, zwaardere motor. Maar ik 
ben geen racer, want je mag toch 
niet harder dan 120. Waarom zou 
ik hem dan weg doen. Ik poets 
hem een beetje meer en hij staat 
er weer glanzend bij. Sinds ik 
lid ben van MTC De Hondsrug 
vind ik het motorrijden ook veel 
leuker. 

Wat is er leuk aan MTC De 
Hondsrug?
Het is een supergezellige club 
met leuke, aardige mensen, 
zonder kapsones. Iedereen maakt 
een praatje met iedereen. Nie-
mand is eigenwijs of kijkt  op een 
ander neer omdat hij een betere 
motor heeft. Dat is het mooie van 
deze club. Ik probeer ook om elke 
rit mee te gaan. De club geeft me 
een warm gevoel. Ik verheug me 
er elke weer op als ik mee kan rij-
den. Je leert er ook motorrijden. 

Waarom ben je lid geworden?
Ik kwam Bé Duinkerken tegen bij 
de Gamma. Daar hadden ze mo-
torspullen in de aanbieding. Bé 
vroeg me eens een keertje mee 
te rijden . De eerste keer was met-
een raak. Ik vond het erg leuk. 
Als je aan de eerste appel begint 
en hij smaakt goed moet je hem 
opeten en niet met de tweede 
beginnen. Ik heb dus ook geen 
andere club meer geprobeerd.

Jozef Kap
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Feestmiddag

Nadat ze de aamwezigen een 
goed en veilig motorjaar heeft 
gewenst, worden we voorzien 
van een lekkere kop koffie. Op 
de tafels staan schalen met lek-
kernijen zoals minitompoesjes en 
-slagroomsoesjes.

Na uitleg van een medewerker 
van Robin Hood, kunnen we aan 
de bar zelf ons pilsje tappen en 
de wijnglazen vullen met rode of 
witte wijn. Voor de BOB’s onder 
ons zijn er natuurlijk sapjes en 
watertjes. 
Na een poosje komt er een 
instructeur binnen die ons 
uitleg geeft over de schutterij. 

Hij begeleid ons naar de ‘Bossen 
van Sherwood’ waar we gaan 
schieten met hand- en kruisboog, 
luchtdrukbuks en pistool. Erg 
leuk allemaal.
Nadat iedereen alle schi-
etoefeningen zonder ongelukken 
heeft afgewerkt gaan we terug 
naar ons eigen privé kasteelver-
trek waar de braadmeester het 
vuur al aardig heeft opgestookt 
voor een uitmuntend grillbuffet. 
Als voorafje een lekkere groent-
en- of tomatensoep met stok-
brood en kruidenboter en daarna 
kiezen uit verschillende soorten 
vlees, salades, kazen en worst.

Toerkampioen 2010
Tussen de bedrijven door wordt 
door penningmeester Bé Du-
inkerken en zijn secondant Peter 
de Kroon de MTC De Hondsrug 
Toerkampioen van het motorjaar 
2010 bekend gemaakt. Op de 

derde plaats staat Remko Nijland, 
die aankondigt in 2011 voor de 
eerste plek te gaan. Op plaats 
twee eindigt Jan Vos en op de 
eerste plaats met één puntje 
meer staat penningmeester Bé 
Duinkerken zelf. Na de felicita-
ties en het fotomoment is het 
tijd voor het dessert/ijsbuffet. 
Lekkere pudding en overheerlijk 
ijs met slagroom. Het is smullen 
geblazen.

Tot slot komt de instructeur nog 
even vertellen wie de winnaar 
is geworden van het Marian’s 
Schuttersarrangement. Tot grote 
hilariteit van iedereen gaat Rem-
ko Nijland met de eer strijken. 
Toch nog een geweldige eerste 
plaats voor hem. Voor Karst van 
Oosten en Vincent Zwerink, de 
organisatoren van het geslaagde 
Nieuwjaarsfeest, is er een welver-
diende pluim.

Nieuwjaarsparty 

De middag begint voor Lia en mij meteen al 
goed. Want bij de voordeur van uitspanning 
Robin Hood Ribhouse in Drouwenerzand 
worden we opgewacht door onze voorzitter 
Trix. 

FeestmiddagDoor: Rob Nibbelke

in de Bossen van Sherwood 
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AchteropAchterop

Wie ben je?
Ik ben Agnieszka Tymoszczuk ge-
boren in Lublin Polen, vlakbij de 
Russische grens. Ben ik meer dan 
twintig jaar geleden via mijn dan-
sgroep naar Nederland gekomen 
om in Odoorn te dansen op het 
SIVO dansfestival. De meiden van 
de dansgroep werden onderge-
bracht bij Nederlandse gezinnen. 
Dit Nederlandse gezin had een 
zoon en wij kregen een relatie. 
We trouwden en kregen samen 
een dochter.

Toen mijn dochter ongeveer één 
jaar was kwam er een einde aan 
deze relatie. Ik werkte toen bij 
Videoland in het centrum van 
Emmen. Om verder te komen 
kon ik op een gegeven moment 
solliciteren bij Schomaker Man-
nenmode. De eigenaar zat tijdens 
het sollicitatiegesprek achter 
een hele grote tafel. Hij moest 
ver over de tafel buigen om een 
hand te geven. Ik vertelde hem 
dat dit niet zo hoorde en liep 
naar hem toe om hem de hand 
te schudden. Later vertelde hij 
mij dat ik toen zonder een woord 
met hem gewisseld te hebben 
al aangenomen was, ha, ha,ha. 

Inmiddels ben ik al weer zes jaar 
samen met mijn vriend Jan van 
Peer.

Hoe lang zit je al achterop?
Mijn allereerste motorervaring 
was in Polen. Mijn opa had een 
oude zwarte BMW van na de oor-
log. Hij had die motor gekregen 
van iemand die hij had gered van 
het concentratiekamp Majdanek. 
Ik mocht bij hem achterop zitten. 
Als ik het mij goed herinner moet 
ik ongeveer vijf jaar geweest zijn. 
Het rijden ging ook zonder helm 
en beschermende kleding. Ik 
vond het prachtig en stoer om bij 
mijn opa achterop te zitten, heel 
spannend! Met mijn toenmalige 
man huurden we regelmatig een 
motor. 

Na die tijd is het een hele poos 
rustig geweest en heb ik niet 
meer gereden totdat ik Jan leerde 
kennen. Hij had vroeger een mo-
tor, maar toen hij kinderen kreeg 
had zijn ex-vrouw liever niet 
meer dat hij ging motorrijden. 
Toen wij een jaar bij elkaar waren 
kocht hij een Honda Varadero, 
een motor die past bij zijn lengte. 
Wij hebben op deze motor on-
geveer vier jaar gereden. Jan kon 
bij Motorhuis Bakker een goede 
deal maken voor een nieuwe en 
nu rijden wij alweer ruim een jaar 
op de nieuwe Honda Varadero 
XL1000V.

Hoe bevalt de plek achterop?
De plek achterop bevalt mij 

prima. Ik zit comfortabel. Mijn 
rug steunt lekker tegen de koffer 
achter me. Omdat je onderweg 
moeilijk kunt communiceren kom 
ik lekker tot mijzelf. 

Waar let je op achterop?
Als ik iets leuks of opvallend 
onderweg zie dan ‘stomp’ ik Jan 
in z’n zij. Ik moet wel zeggen dat 
ik geen liefhebber ben van rijden 
in de koude lucht, want ik ben 
een echte koukleum.

Ben je wel eens bang achterop?
Jan vind het ook altijd leuk als 
wij samen rijden. We zien veel 
en het is een hele andere erva-
ring dan met de auto. Hij heeft 
natuurlijk ook weinig last van 
mij met m’n 55 kilo ha, ha. Jan is 
een stevige rijder maar wel met 
vooruitziende blik. Hij is defensief 
in zijn rijden, dat geeft mij samen 
met de robuuste motor met 
veiligheidsvoorzieningen als ABS, 
Dual Brakes, Xenon verlichting en 
gele vestjes een veilig gevoel.

Zou je niet van plek willen 
wisselen? 
Zelf heb ik niet de ambitie om 
van plek te wisselen. Ik vind mij-
zelf niet oplettend genoeg en te 
licht om een motor in bedwang 
te houden. Nee laat mij maar lek-
ker achterop. 

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik wens iedereen een gezond, 
gelukkig en vooral veilig nieuw 
motorseizoen toe!

Agnieszka Tymoszczuk 

Voor de rubriek ‘Achterop…’ ging de redactie 
op bezoek bij Agnieszka Tymoszczuk. Ze 
vertelt over het land waar ze geboren is, 
haar motorritjes met haar opa, haar eerste 
kennismaking met de motor, waarom ze niet 
zelf haar rijbewijs heeft en de kleumende ritjes 
in de kou.

‘ Ik kom lekker tot mezelf’

Door: Jannie Joling
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Navigatie

De uitzetter van de route wist 
gelukkig te vertellen dat de route 
juist rechtdoor was. Ook komt het 
nog wel eens voor dat het appa-
raat je ongevraagd via de snelste 
route richting eindpunt van de 
route probeert te loodsen.

En zeer regelmatig komt het 
voor dat een route uitgezet in 
Mapsource er na het importeren 
in de Zumo opeens heel anders 
uit ziet. Routes via het achtererf 
van boerderijen, of routes die 
automatisch worden verkort 
van ruim 200 naar 11 kilometer 
komen regelmatig voor. Tijd voor 
deskundig advies dus van GPS-
Expert (www.gps-expert.nl). 
  
Softwareversie 
Het is belangrijk om te werken 
met de laatste versie van de soft-
ware, zowel voor de GPS als Map-
source. De versie van Mapsource 
is dus niet het kaartmateriaal, 
maar de software van het berek-
eningsprogramma. In tegenstel-
ling tot nieuw kaartmateriaal 
(waar je voor moet betalen) kun 

je de software voor de GPS en 
Mapsource gratis downloaden 
op www8.garmin.com/support/
download.jsp 

 Routes uitzetten 
Voordat je routes gaat uitzetten 
in Mapsource moet je bij 
Voorkeuren (Tab Bewerken, 
onderste regel) de Tab Route-
bepaling aanklikken. Hier staan 
onder meer de Proberen te ver-
mijden instellingen. Hier moet je 
hooguit de Onverharde wegen 
aanklikken en verder niets. Klik je 
bijvoorbeeld U-bochten aan, dan 
kun je problemen krijgen met 
scherpe bochten en op kruisin-
gen met scherpe aansluitende 
wegen want van bovenaf gezien 
zien die er uit als U-bochten en 
zo staan ze ook in het kaartma-
teriaal. 

Ook Seizoensafhankelijke afslui-
tingen dien je niet aan te vinken, 
want als je toevallig in de winter 
bezig ben met je routes krijg je 
de routes niet meer over een 
bergpas heen. De schuif voor We-
gselectie dient minimaal in het 
midden staan (bij mij staat hij he-
lemaal links) en Berekeningsstijl 
dient op Snellere Tijd te staan. 
Als je hem op Kortere Afstand zet 
neemt hij dat soms erg letterlijk 
en rijd je door stegen woonwi-
jken en de boeren erven om de 
weg ‘af te snijden’.

 Routes importeren 
Voordat je een route op je Zumo 
kunt zetten, dien je ze eerst te 
openen en op te slaan, bijvoor-
beeld in Mapsource. Je moet de 
routes altijd herberekenen voor-
dat je ze op je GPS zet. Het kan 
zijn dat je een andere versie van 
het kaartmateriaal hebt en dan 
dien je de route te herberekenen. 
Het verstandigste is om eerst een 
kopie van de route te maken. Dat 
doe je door de route in Map-
source te openen, de route aan te 
klikken met je rechtermuisknop 
en vervolgens met de linker-
muisknop op Route Dupliceren 
te klikken. Die gedupliceerde 
route ga je dan herberekenen 
(rechtermuisknop klikken op 
de route) en vervolgens met de 
linkermuisknop klikken op Route 
opnieuw berekenen. 

Na het herberekenen kijken of 
de lengte van de route hetzelfde 
is gebleven als de originele 
route, die als het goed is boven 
de gedupliceerde route staat in 
het linker menu. Is de afstand 
bij benadering hetzelfde (we 
kijken niet op een paar honderd 
meter), dan is de kans groot dat 
het herberekenen gelukt is. Is 
de herberekende route stuk-
ken korter geworden, dan laat 
je beide routes weergeven op 
de kaart (zowel de originele als 
de herberekende) en dan zie je 

GPS op de motor, 

Bij het maken van routes en vooral het rijden 
van deze routes kom je soms hele vreemde 
dingen tegen. Tijdens een vorige rit gaf de 
Garmin Zumo op de ene motor aan dat op 
een kruising rechtsaf geslagen moest worden, 
terwijl een andere juist zei dat linksaf de juiste 
route was. 

erg gemakkelijk… 
maar soms niet 
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vanzelf waar het fout is gegaan. 
De herberekende route is geel en 
de originele is paars en waar die 
elkaar niet overlappen daar dien 
je via de elastiekjesmethode de 
herberekende route gelijk maken 
aan de originele (niet andersom, 
daarom altijd de herberekende 
route geel)
 
Routes importeren in je Zumo 
Voordat je gaat importeren zorg 
je er eerst voor in je Zumo de 
juiste instellingen aan te vinken. 
Onder de tab Navigatie in de 
configuratiepagina (sleuteltje) 
moet je bij Route voorkeur de 
optie Snellere tijd aan te klikken. 
Bij Te vermijden hooguit de 
Onverharde wegen aanklikken. 
De Recalculation Mode kun 
je best op Prompted zetten. 
Daar voorkom je mee, dat hij 
ongewild aan het herberekenen 
slaat (niet helemaal, maar daar 
komen we verder in het verhaal 
op terug). Als je de routes suc-
cesvol hebt geïmporteerd is het 
handig om een kopie op het 
geheugenkaartje te zetten. Dit 
geheugenkaartje kun je plaatsen 
aan de onderzijde van de GPS.
 
Routes rijden (1) 
Routes van A naar B rijden is 
voor de meeste GPS-apparaten 
een makkie. Anders wordt het 
als je routes gaat rijden waarbij 
het startpunt en het eindpunt 
hetzelfde zijn. Vooral de Zumo 
kan dan bij het importeren de 
volgende vertaalslag maken: Je 
begint op punt A en wilt naar 
punt A. Laten we dus niet moe-
ilijk doen en dat via een route 

van 200 km doen, want je bent er 
al. En dus wordt de route opeens 
héél kort. Het is dus belangrijk 
om geen gesloten lus te maken 
van de route, maar het begin 
en het eindpunt een stukje van 
elkaar af te plaatsen. En dan ook 
weer niet vlak naast elkaar, maar 
met een paar honderd meter 
er tussen. Dat scheelt een hoop 
problemen. Activeren van de 
route dichterbij het startpunt 
dan het eindpunt of pas als je op 
de route zit.
 
Routes rijden (2) 
Als je route rijdt en je rijdt hem 
foutloos en in één stuk, dan geeft 
dat weinig problemen. Als je 
echter een keer verkeerd rijdt, of 
terugrijdt om één van je mederi-
jders te zoeken of om te gaan 
eten in dat leuke restaurant waar 
je net voorbij bent gereden, dan 
kom je in de problemen. Als je 
namelijk tegen de rijrichting van 
de route inrijdt, gaat de Zumo 
AUTOMATISCH HERBEREKENEN. 
En het maakt niets uit of je Her-
berekenen hebt uitgezet in het 
menu, hij doet het toch.
 
Het apparaat herberekent de 
route naar het eindpunt op basis 
van de Navigatie instellingen 
van je toestel. En dat zal bijna 
nooit via de uitgezette route 
zijn. Oplossing: Route stop-
pen en opnieuw opstarten. Je 
kunt met geen enkele Garmin 
GPS ongestraft tegen de route 
inrijden.

Sla je bij de Zumo een Routepunt 
over (een lus die je niet rijdt 

bijvoorbeeld) en je rijdt verder 
op de route, dan pakt de Zumo 
dat probleemloos op. Heb je een 
TomTom en je slaat een Route-
punt over, dan zal die blijven 
proberen je toch naar dat Way-
point toe te brengen. Om dat te 
voorkomen moet je handmatig 
dat Routepunt als bezocht te 
markeren via het Reisplan menu.
 
Let op! Als je een berg beklimt 
of afrijdt via een serie van ha-
arspeldbochten door een kloof 
of een bos, kan het volgende ge-
beuren: De GPS is niet tot op de 
meter nauwkeurig. Van bovenaf 
gezien lopen de wegen tussen 
de haarspeldbochten vlak naast 
elkaar (het hoogteverschil doet 
er niet toe).
 Het gebeurt dus regelmatig 
dat de GPS denkt dat jij een slag 
hoger of lager rijdt dan dat je 
dat in werkelijkheid doet. En dat 
houdt dus in dat je volgens de 
GPS TEGEN DE ROUTE INRIJDT. 
En als je tegen de route inrijdt, 
dan gaat hij… juist ja, automa-
tisch herberekenen om via op 
basis van je toestel Navigatie 
instellingen naar het eindpunt 
van de route te gaan. Dus merk 
je dat de GPS tijdens het rijden 
van haarspeldbochten aan het 
herberekenen slaat, dan is het 
verstandig om boven of beneden 
de route te stoppen en opnieuw 
op te starten.
 
Met bovenstaande tips kun je in 
ieder geval al weer een aantal 
oorzaken van foutief function-
eren van je Zumo begrijpen en 
oplossen. 

•	 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

NavigatieNavigatie
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Nijverheidsstraat 10
7815 HV Emmen
Tel. 0591 612442

www.autoservicehorstmann.nl

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

DATUM ACTIVITEIT ORGANISATIE

Zondag 10 april Middagrit    175 km Peter de Kroon
Remko Nijland

Zondag 1 mei Dagrit                      250 km Sjaak Bakker
Karst van Oosten

Zondag 15 mei Middagrit    175 km
BGer van den Berg
Bé Duinkerken 
Annegienus Veendijk

Vrijdag 27- zondag 29 mei  Sauerland weekendrit 
(geen punten)

Bé Duinkerken 
Henk Kroezen 

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

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

Zaterdag 16 juli Barbecue-Klootschieten Fenna & Jan Vos

Zondag 14 augustus Vroege vogelrit                     125 km Bé Duinkerken
Remko Nijland

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

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

Bé Duinkerken 
Henk Kroezen 

Zondag 25 september Dagrit                       250 km Rob Nibbelke 
Jan Vos

Zaterdag 8 oktober Middagrit     175 km Nico Nieuwlaat 
Janna Veendijk

Zondag ... november Contactmiddag Sjaak Bakker

Zondag ... januari 2012 Feestmiddag Sjaak & Anneke Bakker

Vrijdag ... februari 2012 Alg. ledenvergadering Bestuur

Jaarprogramma 2011

Evenementen
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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

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

Hoenderkamp 16
7812 VZ  Emmen

Multicopy uw leverancier van :Multicopy uw leverancier van :

Print
•Zwart/witkopieën
•Kleurkopieën
•Grootformaat zwart/wit printen
•Grootformaat full colour printen
 (posters, spandoeken)
•Complete verzorging van uw mailing
•Bouwtekeningen
•Zwart/wit- en kleurscans

SiGn
•Autobelettering
•Reclamezuilen
•Gevelbelettering
•Lichtreclame
•Reclameborden
•Spandoeken + Frames
•Frees- en Doosletters
•Vlaggen

DRuKweRK
•Complete verzorging huisstijl
 (logo_ontwerp, vormgeving)
•Handelsdrukwerk
•Folders
•Flyers 
•Familiedrukwerk

TexTieLBeDRuKKinG
•Promotie- en bedrijfskleding
•werk- en beroepskleding
•Caps 
•Sportkleding
•Tassen
•Paraplu’s

MultiCopy Emmen
Hoenderkamp 16
7812 VZ  Emmen

Tel. 0591- 61 33 24
Fax 0591- 61 62 36

Bankrek.  nr. 67.88.23.642
 nr. 46.06.791
KvK  04031846 te Meppel

BTW nr. NL 10.51.53.412.B.01
emmen@multicopy.nl
multicopy.nl/emmen

multicopy.nl

Grafische Vormgeving
Drukwerk

Kopieën
Digitale Diensten
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Rene van Steensel van der Aa

Eigenaar/directeur

MultiCopy Emmen

Hoenderkamp 16

7812 VZ  Emmen

Tel. 0591 - 61 33 24

Fax 0591 - 61 6236

Mob. 06 - 53 25 46 77

emmen@multicopy.nl

multicopy.nl/emmen

multicopy.nl

Visitekaartje Rene.indd   1

29-01-2010   13:23:37
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Eigenaar/directeur
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Voor al uw:

* Handelsdrukwerk

* Familiedrukwerk

* Zwart/Wit- en Kleurkopieën

* Grootformaat Zwart/Wit

* Complete verzorging van uw mailing 

emmen@multicopy.nl

www.multicopy.nl/emmen

Hoenderkamp 16
7812 VZ  Emmen

T : 0591-613324
F : 0591-616236

Drukwerk 
nodig?

MultiCopy Emmen is er voor meer dan drukwerk alleen. 
 
MultiCopy Emmen, dé allround grafische partner voor al uw drukwerk, kopieën en 
digitale diensten in Emmen. Naast drukwerk kunt u bij ons terecht voor de complete 
productie en verspreiding van direct mailings, voor het printen van bouwtekeningen, 
posters en zelfs complete beursstands. Maar ook voor de productie van nieuwsbrieven, 
magazines, flyers, brochures, folders, prijslijsten, voor afwerking als lamineren, inbinden 
en plastificeren en natuurlijk voor een breed scala aan digitale grafische diensten. 
MultiCopy Emmen is allesbehalve een copyshop maar hét adres voor bedrijven en 
organisaties die zorgenvrij grenzen willen verleggen door hun grafische presentaties 
slimmer, beter, efficiënter of mooier te laten maken. 

 Hoenderkamp 16
 7812 VZ  Emmen
 T : 0591-613324
 F : 0591-616236
 emmen@multicopy.nl
 www.multicopy.nl/emmen

Welkom bij MultiCopy Emmen!

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

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

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

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

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

Nieuwe motoren Occasions Koffiehoek

Werkplaats

Kleding

Helmen


