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Genieten van aperitivo non alcoholico 

Bert Kreuze 
Op de motor door Frankrijk

Klootschieten in Exloo
Op het scherpst van de snede

Bovenop Lemelerberg
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De vakanties zijn voor de meesten van ons weer achter 
de rug. Na een slecht voorjaar deed de zomer iets meer 
z’n best, maar als ik een cijfer mag geven, wordt het een 
zesje. Niet echt top. Om toch nog wat genoegdoening te 
krijgen, reken ik op een mooie lange mooie nazomer in ons 
kikkerlandje.

Dat neemt niet weg dat we weer een aantal heerlijke 
toertochten achter de rug hebben, maar ook nog tegoed. 
De weergoden lijken ons tijdens de laatste ritten goed ge-
zind. De Vroege Vogelrit en de Gezelligsheidsrit zijn onder 
prima omstandigheden verreden. Tijdens de Open Toerrit 
was het ietsje frisser, maar goed te doen. Trouwens een 
compliment voor de organisatie van de diverse toertoch-
ten. Na afloop van de Verrassingstocht nog even ‘bijkomen’ 
in Huize Vos, getuigt toch van een enorme gastvrijheid en 
clubliefde.
Om even terug te komen op de Open Toerrit, deze werd  
op 15 september voor de derde keer gehouden. De 
inschrijving en start was net als vorig jaar bij Motorhuis 
Bakker. De koffie, de cake en gastvrijheid van de Bakkertjes 
waren weer voortreffelijk. 
Het was fantastisch om te zien dat er weer evenveel 
deelnemers aan de start waren als vorig jaar.  Het goede 
doel dit jaar was Sigrid’s Garden, een  inloophuis aan de 
Weerdingerstraat in Emmen waar kankerpatiënten en hun 

familie en/of vrienden een gewillig oor vinden. Ze kunnen 
er aan diverse activiteiten deelnemen. Er is een aanzienlijk 
bedrag ingezameld voor dit goede project. Een verslag 
hierover staat in de volgende uitgave van De Uitlaatklep. 
Foto´s zijn overigens al te zien op onze website www.
mtcdehondsrug.nl.
Op zondag 30 september zijn we gevraagd om weer deel 
te nemen aan Emmen on Wheels. Vorig jaar stonden we 
op een mooi, maar beetje eenzaam plekje bij de muziek-
koepel op het Marktplein. Pas na een hoop lawaai van onze 
kant wisten de bezoekers ons te vinden. We hebben nu 
de toezegging dat we een mooi plekje in centrum krijgen, 
in de buurt van de Hema en De Brasserie. Laat je zien met 
je motor om onze club te promoten. Het is trouwens ook 
nog eens een heel gezellig evenement, waarbij voldoende 
ruimte is om ook de andere evenementen te bekijken.

Onze club groeit gestaag door. Maandelijks melden zich 
nieuwe leden aan. Dit is voor een groot deel  te danken is 
aan een goede reputatie als motorclub en het enthousi-
asme van de leden. Rest mij als afsluiting jullie hiervoor een 
groot compliment te geven.

Trix Meijer

Nazomeren…

Inhoud
5Klein Hart

Verrassingstocht Avondrit Motor van... Jan Vos

DagritNieuws 5 7

15 18 20

Van de voorzitter
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Van de redactie
Het derde nummer van De Uitlaatklep van 2012 is uit. Het heeft even 
langer geduurd dan de bedoeling was, maar hij ligt nog net op tijd op de 
deurmat. We hadden beloofd dat hij in september uit zou komen en dat is 
gelukt. Ook in deze uitgave weer veel mooie foto’s en leuke interessante 
verhalen. Zoals jullie zeker al hebben gemerkt, maken we uit de vele foto’s 
altijd een selectie voor De Uitlaatklep. We hebben wel besloten dat we alle 
foto’s op de website www.mtcdehondsrug.nl plaatsen. Iedere deelnemer 
aan een clubrit kan zich daardoor altijd terugzien. 
In deze uitgave een prachtig vakantieverhaal van Bert Kreuze. Hij toerde 
op zijn Honda Goldwing twee weken lang door Frankrijk. Natuurlijk 
verslagen van alle ritten die we hebben gereden: de dagrit door Drenthe 
en Overijssel, de avondrit door Onbekend Drenthe, de Vroege Vogelrit en 
de Verrassingstocht. Maar ook hebben we weer met de kloot gegooid en 
gebarbecued bij de familie Vos. Een goede reden om Jan Vos eens aan de 
tand te voelen over zijn motorkeus.
In het laatste nummer van dit jaar veel aandacht voor de Open Toerrit, de 
dagrit en de laatste rit van dit jaar. Ook aandacht voor de contactmiddag. 
Laat deze gelegenheden niet aan jullie voorbijgaan. Want je kunt er alleen 
maar over praten als je erbij bent geweest. 
De redactie wenst alle leden de komende tijd nog veel veilige kilometers, 
alleen of in clubverband. Tot ziens bij de volgende clubactiviteit.

Veel leesplezier.

Vroege vogel rit Klootschieten

Dagrit Reisverhaal9 11

22 24
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0591 - 613324
www.multicopy.nl
emmen@multicopy.nl

Hoenderkamp 16
7812 VZ  Emmen
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•  Zondag 30 september
    Emmen on Wheels (bij de HEMA) van 12.00 tot 17.00 uur

• Zaterdag 6 oktober 
    Middagrit 175 km Nico Nieuwlaat en Annegienus Veendijk 

• Zondag 25 november
    Contactmiddag Trix Meijer en Henk Kroezen

• Vrijdag 8 februari 2013 
   Algemene ledenvergadering

Jaarprogramma

De winkel van MTC De Hondsrug heeft nog vijftien caps in voorraad. Voor vijftien 
euro is het mogelijk een pet met het logo van MTC De Hondsrug aan te schaffen. Een 
telefoontje 616349 of mailtje duinkerken1709@hotmail.com naar penningmeester Bé 
Duinkerken is voldoende om in het bezit te komen van deze unieke pet. Ook heeft Bé 
altijd petten bij zich bij clubactiviteiten.
Het bestuur krijgt ook steeds meer vraag naar poloshirts. Aan die vraag willen we 
graag voldoen. Bij voldoende aanmelding gaan we zwarte poloshirts met lange mouw 
bestellen. De shirts krijgen als opdruk MTC De Hondsrug en het logo. De beeltenissen 
worden er in geel opgeborduurd. 
De prijs voor deze unieke shirts bedraagt slechts 25 euro. Een telefoontje 616349 
of mailtje duinkerken1709@hotmail.com naar penningmeester Bé Duinkerken is 
voldoende om het poloshirt te bestellen.

Petten en poloshirts

Her  tel
In de vorige 
Uitlaatklep stond 
vermeld dat Jolanda 
Hemel sinds 2012 
motor rijdt. Dat moet 
sinds februari 2006 
zijn. Excuus Jolanda!

s

Klein hart

Gestoken in een leren pak, de 
helm stevig op het hoofd en 
een zonnebril of –klep voor de 
ogen. De gemiddelde motor-
rijder bij uitstek. Maar schijn 
bedriegt echter, want onder dat 
leren pak en helm steekt in de 
meeste gevallen een mens met 
een klein hart. Met aandacht 
voor de medemens, voor zieken 
en voor hen die zichzelf niet 
goed kunnen redden in deze 
jachtige maatschappij. Elk jaar 
houdt Stichting De Leite in Rolde 
bijvoorbeeld een toertocht waar 
motorrijders mensen met een 

beperking achterop meenemen 
of in een zijspan rondrijden. De 
Stichting heeft nooit proble-
men om genoeg motorrijders bij 
elkaar te krijgen. Ze staan in de rij 
om mee te doen. De laatste tijd 
staan de media vol over motor-
clubs die minder goede bedoe-
lingen zouden hebben. Maar ook 
deze motorrijders zijn vaak bij 
goede doelen aanwezig.
Sinds drie jaar houdt MTC De 
Hondsrug, MTC staat voor Motor 
Toer Club, een open toerrit, waar-
van de laatste twee jaar voor een 
goed doel. Het blijkt dat ook hier 
veel belangstelling voor bestaat. 
De laatste twee edities waren 
steeds goed voor zo’n zeventig 
deelnemers. Niet alleen van de 
leden van MTC De Hondsrug, 
maar juist veel niet-leden reden 
mee. Opmerkelijk was ook dat 
er veel groepen en groepjes zich 
van tevoren al hadden aange-
meld. Zo mochten we de familie 
Duinkerken, een groep rondom 
Peter de Kroon, de MTC-leden 

uit Nieuw-Dordrecht en een 
clubje rond oud-lid Henk Olijve 
begroeten. Heel opmerkelijk 
was ook de aanmelding van De 
Spijkrijders uit Doornspijk. Met 
z’n vijftienen kwamen ze naar 
Nieuw-Weerdinge. Ze waren een 
dagje uit, wilden contacten leg-
gen met een andere motortoer-
club, maar ze kwamen vooral ook 
om het goede doel te steunen. 
Stoere motorrijders in een leren 
pak hebben geen oogkleppen 
op, maar hebben compassie 
voor de medemens, zijn so-
ciaal begaan en steunen goede 
doelen. Of zoals Christa Boer, 
de moeder van Sigrid, op onze 
website schreef:  ‘Als moeder 
van Sigrid maak ik een buiging 
voor jullie initiatief en wens jullie 
een prachtige dag met elkaar…’ 
Dat laat mij niet onberoerd. Ook 
volgend jaar staat er zeker weer 
een toerrit voor een goed doel op 
het programma.
Sigrid’s Garden kan overigens 550 
euro tegemoet zien.

ColumnDoor: Henk Kroezen



6Autobedrijf 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!
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DagritDoor: Ger van den Berg

Zondagmorgen, 17 juni. Vandaag rijden we 
de dagrit die door Karst en Sjaak is uitgezet. 
Het wordt vast een mooie tour! Een korte blik 
naar buiten. Hmm, het is droog! Ik weet niet 
bij welke leverancier Karst en Sjaak dit weer 
besteld hebben maar het is wel een goede; 
een zonnetje met wat bewolking, maar wel 
een stevige bries. Nou ja, gewoon maar het 
stuur wat steviger in de knuisten houden, we 
zijn per slot van rekening echte motorrijders. 
Toch? 

Even tanken aan de Wolfsbergen. 
Hé, daar heb je Jan en Fenna ook. 
Kennelijk heeft de ‘Pan’ ook dorst. 
Nadat zowel de ‘Pan’ van Jan en 
Fenna en de turbo van de nodige 
‘energiedrank’ zijn voorzien gaat 

het richting de Warmeerweg . 
Voor het woonhuis van de familie 
Van der Weide staan inmiddels al 
de nodige motoren terwijl hun 
bezitters zich te goed doen aan 
koffie en cake die, heel gastvrij, 
door de familie Van der Weide, 
van het gelijknamig recyclingbe-
drijf, wordt aangeboden. 

Er zijn dertien motoren en 
één duopassagiere. Nadat de 
deelnemers in twee groepen zijn 
ingedeeld, vertrekt groep 1 onder 
leiding van Sjaak Bakker richting, 
euh, ja welke richting was het ook 
alweer? Oh ja, richting ’t Haantje! 
Bij het bordje Moscou denk ik: 
“Zijn we al zover gereden? Ik heb 

toch geen Russische douaniers 
gezien.” 

Via verschillende dorpen en 
gehuchten, waar ik nog nooit 
van had gehoord, komen we 
uiteindelijk aan in Den Ham. Dit 
plaatsje kreeg van Karst en Sjaak 
bijzondere aandacht want we 
hebben alle invalswegen van Den 
Ham wel zo’n beetje gezien! Wel 
een leuk plaatsje jongens. Tijdens 
de traditionele pauzes werd er 
genoten van de nodige culinaire 
versnaperingen en van de sterke 
verhalen die werden verteld. Al 
met al, een mooie tocht. Bedankt 
Karst en Sjaak.

Bijzondere plaatsjes 
op route mooie dagrit
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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
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DagritDoor: Rob Nibbelke

Bij Recycling van der Weide, één van de 
sponsors van ons lijfblad De Uitlaatklep, 
worden we op zondag 17 juni om half tien, 
verwacht om daar onder het genot van 
een heerlijke bak koffie en een stuk cake te 
wachten op het begin van de dagrit. 

Om even over half tien gaat de 
eerste groep al op weg, korte tijd 
later gevolgd door de andere. We 
rijden Emmen uit via Westenesch 
en daarna over mooie binnen-
weggetjes aan de noordkant van 
de N381 naar Noord-Sleen en 
vandaar uit via Zweeloo, Benne-
veld en Oosterhesselen richting 
Hoogeveen.  Over de A37 heen 
naar Nieuwlande, Kerkenveld en 

Dedemsvaart naar onze  eer-
ste pauzeplaats in Balkbrug bij 
Paddy’s Pub. Een Engels aan-
doende pub, maar in verband 
met het EK voetbal, helemaal 
oranje gekleurd.

Na de koffie en de welbekende 
appeltaart met slagroom rijden 
we verder naar het mooie Dalfsen 
en via de Vilsterseweg met het 
mooie kasteel van Vilsteren aan 
de linkerkant naar Ommen, Ma-
riënberg en Den Ham naar onze 
tweede pauzeplaats restaurant 
Lemelerberg in Lemele.
Lekker buiten in de zon genieten 
van een apperitivo non alcoho-
lico en van een uitsmijter ham/

kaas of een overheerlijke pannen-
koek met stroop of bruine suiker. 
Wat een verwennerij!

Maar zoals aan elke pauze komt 
ook aan deze een einde. We 
stappen weer op onze motoren 
om huiswaarts te keren. Na een 
voorspoedige tocht via veelal 
binnenwegen komen we moe 
maar voldaan weer aan bij het 
Aquarenabad in Emmen, het 
eindpunt van deze fantastische 
dagtocht.

Sjaak Bakker en Karst van Oosten 
hebben weer hun best gedaan en 
er een mooie tocht van gemaakt. 
Chapeau!

Bovenop de Lemelerberg 
genieten van een apperitivo non alcoholico
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Kerkpad 43, 7811 AN Emmen
Tel: 0031- (0)591- 64 09 25
Fax: 0031- (0)591- 64 82 47
info@pmc-emmen.nl
www.pmc-emmen.nl

Altijd meer dan 1500 kavels 
postzegelpartijen in onze kelder van 155m2. 
Grote voorraad bankbiljetten en munten van 

de gehele wereld.

Inkoop van: 
postzegels, munten, bankbiljetten, ansichtkaarten, 

goud en zilver (sieraden en munten).

Complete stockvoorraad postzegels van de gehele wereld
Goud en zilver tegen contante dagkoers

Alle euromunten op voorraad

Lid van de volgende 
vakorganisaties:

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 
10.00 - 17.00 uur

De grootste postzegel en munten 
winkel van Noord- en Oost- Nederland!
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ReisverhaalDoor: Bert Kreuze

Bert Kreuze rijdt twee weken 

Na een paar weken van voorbereiding op de 
computer, routes maken, hotels, motor b&b 
‘s en campings zoeken en de motor inpakken 
vertrek ik op vrijdag 8 juni voor een twee 
weken durende motortrip naar Zuid-Frankrijk. 
(Foto 2)

De 1e rit zou via Meerhout bij 
Antwerpen gaan. In Meerhout 
wonen kennissen waar ik de 
eerste overnachting zou hebben. 
Maar tussen Sellingen en Ter Apel 
kom ik er al snel achter dat er iets 
goed mis is met mijn Garmin. De 
routes kloppen niet. Ik zie alleen 
rechte lijnen van a naar b, maar 
niet over de weg. Wat is er mis? 
Gebeld met Henk Kroezen om het 
telefoonnummer van Bé Duinker-
ken te vragen. Hij staat redelijk 
bekend als Garminspecialist bin-
nen de club. Maar ja, dan moet hij 
wel thuis zijn... Dus niet.

Vervolgens schiet mij te binnen 
dat Waypoint een vestiging heeft 
in Notter. Een adres waar ik ooit 
een cursus heb gedaan. Daar 
dan maar naartoe. Ik leg mijn 
probleem voor en de technische 
dienst is zo vriendelijk om met 
enig goochelwerk de routes om 
te zetten naar routes die de weg 
volgen. We zijn dan wel ander-
half uur verder. Ik vraag wat ik 
schuldig ben. “Mwahhhh, ik heb 
hier ook weer van geleerd, dus 
laat maar zitten”, is het antwoord. 
Ze bestaan dus nog, bedrijven 
die service verlenen. Ik kan weer 
verder richting Antwerpen, maar 
wel in de stromende regen. Na 
ontvangst bij mijn kennissen met 
een glas Duvel en een warme 
douche, is de regen weer snel 
vergeten.

Zaterdag 9 juni
Ik vertrek vanuit Meerhout voor 
een ritje van 650 km naar Bayeux, 
een plaats twintig km van Caen 
in Normandië. De route gaat 
grotendeels over vierbaanswe-
gen. Het is prachtig reisweer. 
Niet te warm niet te koud en een 
zonnetje erbij. Kortom, wat wil 
een mens nog meer. Nou ja, geen 
vierbaanswegen rijden, maar je 
moet wel eens wat.
Ik heb voordat ik vanuit huis 
vertrek op internet gezocht naar 
motorvriendelijke overnachtings-
plekken. Marja, ere wie ere toe-
komt, vind de site ‘Bike and Stay’, 
een geweldige internetpagina die 
over heel Europa motorvriende-
lijk b&b ‘s heeft. Zo kun je voor 35 
à 40 euro overnachten inclusief 
ontbijt.
Nou is de term b&b niet helemaal 
op zijn plaats want je kunt ’s 
avonds ook een driegangenmenu 
krijgen voor plm. 16 tot 18 euro, 
inclusief de wijntjes. Dus niet 
eten à la carte. Gewoon aanschui-
ven en eten wat de pot schaft. 
Je zit gewoon aan de eettafel 
met de eigenaren van de b&b en 
andere gasten en ‘s morgens met 
elkaar aan de keukentafel. Wat 
een sfeer en wat een gesprekken. 
(Foto 53 en 58)

Mijn eerste adres is bij La Tringale 
bij Ron en Bunty, een ouder 
Engels stel dat sinds twaalf jaar >>

op motor door Frankrijk

(Foto 2) (Foto 58) (Foto 53)
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in Normandië woont. Ik krijg een 
heel gastvrij onthaal. Ook is er 
aantal Engelse motorrijders te 
gast. Het zijn veteranen. Ze ko-
men net als ik voor de stranden 
van Normandië.

Zondag 10 juni
De volgende dag ga ik op stap 
om de stranden en musea te 
bekijken, waar de geallieerden in 
de Tweede Wereldoorlog tijdens 
D-day aan land kwamen. Zeer 
indrukwekkend. Ik ga mij er maar 
niet aan wagen hierover iets te 
schrijven. Ik kan alleen maar zeg-
gen; “Dit moet je zeker zelf eens 
bekijken.” Het is zeer de moeite 
waard. Wat meer zon en wat 
minder regen zouden wel prettig 
zijn geweest.

Maandag 11 juni
Het plan is om naar de volgende 
b&b te gaan bij Angers in de Ven-
dee. Zo’n 265 km verder naar het 
zuiden. Helaas gooit het weer 
roet in het eten. Het regent de 
hele dag. De route naar Angers is 
prachtig met alleen maar mooie 
binnenweggetjes. Je kent dat 
wel veel tractoren, modder op de 
weg en dat met die regen.

Ik kies ervoor Angers links te 
laten liggen en meteen door te 
rijden naar de volgende stop, 
maar dan wel via de vierbaans-
weg. Als het dan toch regent... 
Het is wel weer een ritje van 550 
km. Maar ja, ik heb tenslotte niet 
voor niets een Goldwing.
Bij Royan steek ik met de pont 
de Gironde over. (Foto 64). Van 
daaruit rijd ik snel door naar een 
camping om voor het eerst mijn 
tentje uit te pakken. Ik heb hier 
afgesproken met een stel uit Bel-
gië, die Marja en ik de afgelopen 

winter in Spanje hebben ont-
moet. Op de camping begint het 
echter weer keihard te regenen. 
Mmm, een tent huren is ook niet 
zo’n gekke optie. (Foto 71) 
De volgende dag ontmoet ik de 
betreffende Belgen. We genieten 
samen van de heerlijke, plaatse-
lijk gevangen vis. (Foto 73) Verder 
is een dagje niets doen en wat 
lezen ook wel lekker.

Woensdag 13 juni
De volgende dag pak ik de 
Goldwing weer in voor een trip 
naar de Middellandse zee. Hal-
verwege, na zo’n 300 km, heb ik 
een b&b besproken. Ik ben nog 
maar net tien minuten onderweg 
richting Bordeaux en de regen 
komt weer met bakken uit de 
hemel. Wel potverd... houdt dit 
nou nooit op?
Ja, dat doet het wel. Vlak voor 
Bordeaux wordt het droog en de 
rest van de dag is het stralend 
weer. De rit is prachtig, geen 
vierbaansweg meer gezien. Wel 
enorm veel wijnvelden. De ene 
Chateau na de andere.
Aangekomen bij mijn adresje, 
motorherberg Le Vieux Chene, 
word ik door Mark en Mer-
ryn - weer een Engels echtpaar 
- hartelijk ontvangen. Merryn 
komt gelijk met een halve liter 
bier aansjouwen. Dit adres is ook 
een aanrader als je naar de Pyre-
neeën gaat. Ik betaal als single 
31,50 euro inclusief ontbijt. (Foto 
77, 78 en 79)

Donderdag  14 juni
Verder gaat het naar de Middel-
landse Zee. Maar niet voordat ik 
eerst bij een oude bekende ga. 
Hij en zijn gezin komen oor-
spronkelijk uit Oosterhesselen en 
zijn elf jaar geleden naar Frank-

rijk verhuisd. Na wat omzwer-
vingen bij de Pyreneeën, zijn ze 
een camping begonnen in het 
gebied waar ik nu rijd. Thuis heb 
ik via Google kunnen achterha-
len waar ze verblijven. Ze weten 
niet dat ik wist dat ze daar een 
camping hebben. Jullie kunnen 
je dus hun verbazing wel voor-
stellen toen ik daar hun camping 
opkwam rijden. Het weerzien is 
hartelijk. Na de nodige koppen 
koffie trek ik verder. Ik heb nog 
240 km te gaan voordat ik de 
Middellandse Zee kan zie liggen. 
Schitterend weer overigens. Op 
de camping, in de buurt van 
Agde, heb ik mijn tentje maar 
eens opgezet. (Foto 95) Een paar 
dagen aan zee met zon en de 
natjes en de droogjes en een 
goed boek doet een mens goed. 
Heerlijk een paar dagen luieren.
 
Zondag 17 juni
Lang genoeg geluierd. Het is 
weer tijd om door te trekken 
voor een kort ritje van ongeveer 
230 km. Ik ga via de kust naar 
de Provence, dwars door de Ca-
marque. In de ruige natuur zie ik 
flamingo’s. Het is met 35 graden 
in de schaduw een bloedhete 
dag. Dan is de Lookwell-jas niet 
echt prettig. Ik heb gelukkig wel 
mijn zomerbroek aan.

Motorkleding uitkiezen voor zo’n 
trip is sowieso een lastige keuze. 
Wat moet je aan op zo’n tocht. 
In Normandië ben ik blij met 
mijn all weather kleding en extra 
truitjes. Het is er ‘s morgens 10 
tot 12 graden. Maar nu leg ik het 
bijna af. De laatste 50 km naar 
de camping kies ik er tegen mijn 
principe voor om mijn jas uit te 
doen! Wel doe ik mijn leren hesje 
aan en dunne leren zomerhand-

Reisverhaal

(Foto 64)

(Foto 71)

(Foto 72)

(Foto 73)

(Foto 74) (Foto 75)
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schoenen. Je moet toch wat bij 
deze hitte...
Op de camping wacht mij een 
verrassing. Samen met Marja 
kom ik er al jaren. In 2008 was ik 
er ook nog alleen met de Gold-
wing. Het eerste stukje van de 
toegangsweg is onverhard. Dat 
wil zeggen: hard geel zand met 
wat stenen. 

Nou is het er al weken flink nat 
geweest en de campingeigenaar 
had besloten dat het goed zou 
zijn om dat stukje toegangsweg 
even te voorzien van een vracht-
wagenlading grind! Daar reken 
ik niet op en omdat er vanaf de 
verharde weg na een scherpe 
bocht dit onverharde stukje ligt, 
rijd ik zo de grindbak in. Prompt 
val ik om. Daar lig je dan met je 
ruim 400 kilo. (Foto 107)

Nou weet ik dat vrienden op ons 
aanraden naar deze camping zijn 
gegaan en ook op diezelfde dag 
zouden aankomen. Maar eens 
bellen. Hé Ap, hoe gaat ie? Goed, 
we zijn net geïnstalleerd met de 
caravan enzo. Mooi, dan je kan 
mooi even komen helpen. Hij 
komt er meteen aan en helpt mij 
weer overeind. Samen met twee 
andere caravanners, die niet 
langs me heen kunnen omdat 
mijn brommertje in de weg ligt. 
Gelukkig heeft de Goldwing 
geen schade, doordat hij op 
valbeugels bleef hangen. Eind 
goed al goed.
Ook hier mijn tentje opgezet. 
Wat gewandeld naar een dorpje 
Reillanne, geluierd, marktje in 
Forqualier bezocht met onze 
vrienden. Kortom, heerlijk gere-
laxt en drie dagen prachtig weer 
gehad. Dan is zo’n tentje wel te 
doen. (Foto 109)

Donderdag 21 juni
‘s Morgens vroeg uit de veren. 
Het duurt namelijk even voordat 
je na een paar dagen kamperen 
je tentje weer hebt afgebroken 
en al je troep weer in je motor-
koffers hebt gepropt. Dat komt 
ook omdat mijn motor op een 
van de weinige plekken die 
waterpas zijn staat geparkeerd. 
Maar dit is ook de plek waar de 
halve camping ‘s morgens langs 
komt om een broodje te halen 
bij de campingwinkel. Je wilt 
niet weten hoeveel mensen dan 
spontaan een praatje beginnen 
over motorrijden, alleen op pad 
zijn, etcetera. Dat kost me dus 
een half uur extra. Eindelijk op 
pad. (Foto 84). Het is overigens 
geweldig weer om te rijden.
Ik rijd richting Grenoble, weer 
naar het Noorden. Een ‘ritje’ van 
plm. 625 km. Eerst een stukje 
vierbaans naar Gap. Dan over 
de fantastische Route Napoleon 
(N75) (86 km) naar Grenoble. 
Plotseling grote schrik. Mijn 
Garmin begeeft het. Ik wil wat 
informatie van mijn Zumo, druk 
op de touchscreen en plotse-
ling springt er een ster in mijn 
scherm. Op een andere plek 
op het scherm nog wat gepro-
beerd, weer een ster. Binnen een 
kwartier totaal geen informatie 
meer van mijn Garmin. Ik rij op 
de kaart door naar Grenoble. 
Balend, dat wel. Ik zou name-
lijk naar een b&b adres in de 
Vogezen. Maar dit adres is erg 
moeilijk, zo niet onmogelijk, te 
vinden zonder navigatiesysteem, 
zo is mij verteld.
Dan maar naar een hotel in 
Vesoul, waar ik al twee keer 
eerder heb overnacht. Vanaf 
Grenoble nog 300 km naar 
Vesoul. In Grenoble zie ik al een 

redelijk dreigende zwarte lucht. 
Ik bedenk me om als de donder 
te zorgen naar het Noorden te 
komen. Want uit die lucht kan 
niets goeds komen. Ik zal het 
kort maken... De weergoden zijn 
me niet gunstig gezind. Zo’n 25 
km voor het einddoel in Vesoul 
haalt de onweersbui mij in en ik 
word alsnog kletsnat.

Nadat ik mijzelf op een warme 
douche en een koud glas Leffe 
Blonde heb getrakteerd in mijn 
hotel Du Lion, merk ik dat er in 
de stad overal muziekpodia wor-
den opgebouwd. Het is vandaag 
de 21ste juni, het Fête de St Jean. 
In heel Frankrijk wordt de langste 
dag van het jaar uitbundig 
gevierd. Gezellig. Ja, muziek is 
leuk, maar als er pal voor je hotel 
een heavy metal band optreedt... 
Gelukkig heb ik oordopjes bij me 
en het hotel van die anti-inbraak-
luiken die ook zeer goed isoleren 
tegen geluid. 

Vrijdag 22 juni
De laatste rit naar Sellingen is 
825 km ver. Ik vertrek om 8.00 
uur. Laat ik het kort houden. Het 
is 150 km naar Nancy. Vervolgens 
pak ik alleen maar vierbaans 
wegen naar Luxemburg, Luik, 
Verviers, Krefeld, Duisburg, 
Oberhausen, Bottrop en tot slot 
de A31 richting Emden. Om 
16.15 uur parkeer ik de Goldwing 
voor de garage in Sellingen. 
Een kwartier later barst er een 
enorme hoosbui los. Heb ik even 
geluk. Maar dat mag ook wel 
een keer, of niet soms. Ik heb 
genoeg regen gezien en gevoeld 
onderweg. Veertien dagen alleen 
onderweg is erg leuk, maar het 
is ook fijn om je meisje weer te 
zien.

(Foto 77) (Foto 78) (Foto 79)

(Foto 95)

(Foto 107)

(Foto 109)

(Foto 84)

Reisverhaal



14

•	 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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VerrassingstochtDoor: Henk Kroezen

‘Komt de rit je een 

Vrienden, die we hebben leren kennen 
tijdens onze motorreis door het Zuidwesten 
van Amerika, vroegen ons of ze in het eerste 
weekeinde van augustus mochten komen 
logeren. Ze wilden de Drenthe TankTasTocht 
uit de Promotor rijden. Natuurlijk was dat 
geen probleem. We wilden natuurlijk zelf ook 
graag mee. 

De week ervoor hadden we de 
redactievergadering voor deze 
uitgave van De Uitlaatklep. We 
kregen het erover met Rob Nib-
belke. Hij wilde ook wel meerij-
den. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd’ niet waar?

Bekend
Niet wetende dat Rob en Jan 
Vos kort daarvoor zo ongeveer 
dezelfde route hadden uitge-
zocht voor de Gezelligheidsrit op 
zondag 2 september. Rob zei na-
tuurlijk niets, voor hem kwam het 
juist goed uit, omdat hij op deze 
manier het grootste deel van de 
route al kon voorrijden. Pas bij de 
eerste stop vroeg hij of de rit mij 
een beetje bekend voorkwam.

Meerwijck
Het was prachtig weer om te rij-
den. Het zonnetje scheen en nat-
tigheid was er in verste verte  niet 
te bespeuren. In drie groepen 

vertrokken we vanaf de McDo-
nald’s. Opnieuw was de opkomst 
hoog met bijna dertig deelne-
mers. We reden door de Veenko-
loniën waar de vergezichten fraai 
zijn, het toeristische gebied rond 
het Zuidlaardermeer, waar het 
gebak en de koffie op het terras 
van strandpaviljoen Meerwijck 
uitstekend was. De bediening 
was ook nog eens uitermate vlot. 

Breeland
Vervolgens ging het door de 
kop van Drenthe over mooie 
stuurwegen naar Annen waar 
we werden verwacht bij buiten-
sportcentrum Breeland. Hoewel 

beetje bekend voor?’

>>
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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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bij het merendeel de magen al 
beginnen te knorren werden 
we eerst uitgenodigd voor een 
partijtje Moeras Midget Boeren 
Golf of zoiets. De meesten waren 
al bekend met Boerengolf en 
wisten de bal dan ook redelijk te 
laten vertrekken vanaf de houten 
club. Daarna konden we eindelijk 
aanvallen op de lunch. Een buffet 

met broodjes, twee soorten soep 
met balletjes, fruit en drinken 
stond voor ons gereed.

Tuin
Met goed gevulde magen stegen 
we weer op onze stalen ros-
sen om aan de derde etappe 
te  beginnen. Aangekomen in 
Exloo in de tuin van Jan en Fenna 

Vos werden we verrast op (fris)
drankjes en minimarsjes, er werd 
nagepraat over de mooi uitge-
zette rit en werden de prijzen 
van het boerengolf uitgereikt. 
Renate Schürmann was de beste 
boerengolfer. Ze heeft vast en 
zeker geoefend. 

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!!!
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Avondrit

Hilariteit om 
buizerd, zeearend 
of was het toch een 
condor...
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Na een regenachtige week, is het op zaterdag 
7 juli gelukkig droog en zonnig. Deze rit neem 
ik mijn Kawasaki GPZ 600 mee. Dit is mijn aller 
eerste motor. Ik vond hem vorig jaar terug 
op Marktplaats. Afgelopen winter heb ik de 
motor helemaal uit elkaar gehaald, het frame 
opnieuw gespoten en wat technische dingen 
gerepareerd. Een paar weken geleden was het 
dan zover, eindelijk klaar. 

AvondritDoor:Karst van Oosten

Sommigen kijken verbaasd en 
vragen waar de Triumph is. We 
vertrekken in twee groepen. Ik zit 
in de eerste groep. Sjaak Kroezen 
medeclublid en collega rijdt ook 
mee. Ik moet voor hem rijden, 
want als de Kawa panne krijgt 
kan hij helpen. Hij is monteur en 
ik verkoper. 

Jasper Iwema
Be Duinkerken rijdt voorop en 
leidt ons over mooie binnen-

wegen. Denk je elke weg wel 
gereden te hebben hier in Dren-
the, kom je toch nog weer over 
stukjes waar je nog nooit bent 
geweest. In Hooghalen gaan we 
aan de koffie bij het Wapen van 
Schotland. Dat ze hier fan zijn 
van Jasper Iwema, laten ze niet 
onopgemerkt. 
Tijdens de koffie vraagt Hans, of 
Sjaak en ik willen wisselen van 
groep. Hij rijdt met Wim in de 
tweede groep en vind het tempo 
van Wim te hoog. “Ik zeg ja, geen 
probleem.” Ik bedenk me later pas 
‘oeps’, ik ben met de Kawa en ik 
moet er nog aan wennen. Maar 
alles gaat goed. Het ‘oude beestje’ 
stuurt prima. Als we net vertrok-
ken zijn, vliegt er opeens een 
grote vogel uit de bosjes. Ik buig 
mijn hoofd, want zo’n beest wil 
je niet op je vizier. Maar hij vliegt 
niet omhoog en botst tegen 

mijn knie. Niks aan de hand en 
volgens de rijders die achter me 
rijde. De vogel vliegt ook verder.

Spanwijdte
Bij Borger is de weg afgesloten in 
verband met activiteiten. Wim is 
voor de tweede keer de weg kwijt 
en hij vraagt Jan Vos of hij de weg 
weet. Jan rijdt het laatste stukje 
voorop, tot aan het Schuttershof 
in Valthe. We drinken hier nog 
wat en ik vertel wat er onderweg 
is gebeurd. Het was een buizerd. 
Maar al snel was het een zee-
arend en even later al een condor 
met een spanwijdte van tweeën-
halve meter die me oppakte en 
me weer voor Wim weer neerzet-
te. We hebben nog wat gelachen 
en nemen afscheid. De Kawa 
deed het trouwens prima.
Bé en Wim bedankt voor de 
mooie rit.
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De motor van… 
Jan Vos is 55 jaar en al 31 jaar getrouwd met 
Fenna Hulshof. Ze hebben twee kinderen: 
Roland van 26 jaar en Edwin van 29 jaar. Beide 
kinderen zijn de deur al uit maar er komen 
nog elke dag kinderen over de vloer in huize 
Vos. Fenna is namelijk gastouder. Na hun 
trouwen zijn Jan en Fenna in Odoorn gaan 
wonen, maar sinds een jaar of tien wonen ze 
in het geboortedorp van Fenna, in Exloo. Jan 
werkt sinds twee jaar als Workshop Foreman 
bij het bedrijf BPC (Balance Point Control) 
in Emmen. Dit bedrijf houdt zich bezig met 
werkzaamheden in de olie- en gasindustrie.

Op welke motor rijd je?
Ik rijd op een Honda Pan Euro-
pean 1300 uit 2002

Hoe lang heb je de Honda al?
De Honda heb ik nu zo’n vier 
jaar. Het is mijn vijfde motor. Ik 
ben begonnen met een Honda 
350cc, een groene met een wit/
oranje bies op de tank. Daarna 
een Honda Bol d’Or CB900 en 
vervolgens een Honda CBR1000 

Hurricane. Toen wij meer wilden 
gaan toeren heb ik een Honda 
Pan European 1100
aangeschaft en nu dus een 1300.

Sinds wanneer rijd je motor?
Al vanaf de dag dat ik achttien 
jaar werd. Je kon toen nog rijden 
met een oefenvergunning. Vóór 
mijn achttiende verjaardag had ik 
al een motor in de schuur staan. 
Dat was de Honda 350F vierci-
linder. 

Vertroetel je de motor ook?
Ja, voor iedere toerrit maak ik 
hem helemaal schoon. En na een 
toerrit? Dan zet ik hem zo in de 
schuur! Hij komt dan wel aan de 
druppellader zodat ik de volgen-
de keer altijd een volle accu heb.

Sleutel je zelf ook?
Ja, al het onderhoud doe ik zelf. 
Van olie- en luchtfilter, bougies 
tot de remmen. Voor onderhoud 
kom ik niet bij de dealer. Alleen 

voor banden kom ik er wel, om-
dat ik de apparatuur niet heb om 
banden te verwisselen.

Rijdt je vrouw zelf ook?
Nee, niet meer. Een jaar of twintig 
terug heeft ze haar rijbewijs 
gehaald en heeft toen wel een 
aantal seizoenen op een motor 
gereden. Maar toen zei ze op een 
gegeven ogenblik: Waarom zou-
den we met twee motoren achter 
elkaar aanrijden. Ik vind het net 
zo leuk achterop. En sindsdien zit 
ze bij mij op de Honda.

Waarom rijd je motor?
Ja, mooi hè. Dat gevoel van vrij-
heid, dat is toch prachtig? Mooie 
slingerweggetjes met mooi 
stuurwerk in een prachtige om-
geving; dat is gewoon genieten. 

Hoe hard heb je ooit gereden? 
220 km per uur. Op de Pan 1100. 
’s Avonds vanuit Hoogeveen naar 
Emmen op de toen net vernieuw-
de A37. Eerst even voor en achter 
kijken of je niets verdachts ziet 
en toen het gas even losdraaien. 
Fenna zat achterop en je merkt 
bijna niet dat je zo hard rijdt.

Ooit brokken gemaakt?
Nee, niet zelf. Ik ben wel een keer 
aangereden bij het Aquarena 
zwembad. Een Rus in een auto 
met Duits kenteken kwam van 
een parkeerplaats en heeft mij 
niet zien aankomen. Hij heeft 
mij aangereden maar ik kon de 
motor (de Pan 1300) wel rechtop 
houden. Uitlaat en koffer eraf. De 
motor was behoorlijk bescha-
digd. De Rus had de auto geluk-

De motor van...
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De motor van...

De motor van… 
Door: Rob Nibbelke

Jan Vos
kig goed verzekerd, maar voor 
alle zekerheid hebben we wel de 
politie gewaarschuwd. Omdat 
het een buitenlander betrof kon-
den we het beter door de politie 
laten afhandelen.

Wat is je droommotor?
(Na lang nadenken…) Nee, die 
heb ik eigenlijk niet. Ik vind een 
Harley Davidson wel mooi, maar 
het is toch niet mijn droom-
motor. Als straks in 2013 de 
nieuwe Honda Pan European uit 
komt dan wil ik daar wel eens 
naar gaan kijken. Als ik de Lotto 
nog eens win, dan zou dat zo 
maar eens mijn volgende motor 
kunnen zijn. Of de BMW 1600 6 
cilinder. Ook een mooie toermo-
tor. Ik hoef niet terug naar een 
sportmotor.

Wat is er zo leuk aan de MTC de 
Hondsrug?
Het is gewoon een gezellige 
club. We zijn nu al een jaar of 
twintig lid van de club. En dat 
zegt al genoeg toch?

Waarom ben je lid geworden?
Om met de motor te rijden. We 
hebben altijd veel te doen in en 
om het huis. De tuin onderhou-
den -inclusief de groentetuin- en 
de verbouwing van ons huis. Een 
tienjarenplan. Door lid te wor-
den van de MTC De Hondsrug 
verplichten wij ons om minimaal 
een keer in de maand de motor 
van stal te halen en te gaan 
rijden. Er zijn altijd mooie toerrit-
ten en ook het koffiedrinken en 
de gesprekken met je medemo-
torrijders zijn altijd gezellig. 
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Vroege Vogelrit op herhaling

Zo slecht als het vorig jaar was, zo mooi is het 
weer dit jaar tijdens de Vroege Vogelrit. De 
organisatoren hadden bedacht om dezelfde 
rit opnieuw in het jaarprogramma te plaatsen, 
waant de deelnemers die vorig jaar het slechte 
weer durfden te trotseren hebben door 
de met bakken uit de lucht vallende regen 
vermoedelijk niets van de omgeving gezien. 
Ze hadden moeite genoeg om op de smalle 
bandjes niet van de weg af te spoelen.

De weergoden waren de deelne-
mers nu wel gunstig gezind. Een 
kleine dertig deelnemers stonden 
dan ook al om halfacht gereed 
om aan de rit te beginnen. In drie 
groepen gingen ze op pad. Met 
een lege maag dat wel, want na 

een uurtje rijden zou het ontbijt 
klaar staan op Camping The Rose 
in Georgsdorf. Onderweg in Ane 
stond Bé Duinkerken klaar om 
foto’s te maken. Bé reed zelf niet 
mee vanwege fysiek ongemak in 
zijn rechterbeen. 
De Nederlandse eigenaren van 
Camping The Rose hadden zich 
uitgesloofd met tal van verschil-
lende broodjes, zoet en hartig 
beleg, eieren, yoghurtjes en kof-
fie, thee en sapjes. 

De Nederlandse motorrijders 
hadden meteen het overwicht 
op de camping. Alleen een 
Duits hardrockstel, beiden op 
een Harley, kampeerde op het 

terrein. Na het ontbijt pakten ze 
hun tent in om weer naar huis 
te gaan. De leden van MTC De 
Hondsrug zochten een plek in de 
zon, in de partytent en binnen in 
de kantine. Het bleef er nog lang 
gezellig.

Daarna stond het tweede deel 
van de toerrit op het programma. 
Ook dit gedeelte viel in de smaak 
bij de deelnemers. Zeker in ver-
gelijking met een jaar eerder was 
deze Vroege Vogelrit een groot 
succes. Op een dergelijke manier 
dingen samen te doen, te ontbij-
ten en met elkaar te praten maakt 
het motorrijden extra leuk. Ik kijk 
nu al uit naar volgend jaar. (HK)

Vroege vogel rit
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Vroeg uit de veren voor Vroege Vogel Rit

Ergens ver weg hoor ik lawaai en op de 
automatische piloot zoekt mijn hand de bron 
op van dit ellendige geluid. Eindelijk weer 
rust! Maar ergens in mijn onderbewustzijn 
gaat ook een alarmbelletje rinkelen. Waarom 
gaat de wekker zo idioot vroeg, voor een 
zondagmorgen, althans?

Juist, vandaag, zondag 12 
augustus, is de Vroege Vogel Rit, 
dus vlug een beetje eten, niet 
teveel natuurlijk want je moet 
wel ruimte overhouden voor het 
ontbijt bij motorcamping The 
Rose en vervolgens snel naar de 
parkeerplaats bij de McDonald’s.
Een vluchtige blik naar buiten 
leert dat dit een mooie dag 

wordt om te motorrijden, voor 
de thuisblijvers; lekker blijven 
liggen kan ook zo zijn voordelen 
hebben natuurlijk. Onderweg 
naar de parkeerplaats van de 
McDonald’s is het lekker rustig 
op de weg. Logisch het is kwart 
over zeven. Rijdend vraag je je af 
hoeveel leden de moed hebben 
opgebracht om mee te doen aan 
deze toertocht.

Nou dat valt absoluut niet tegen, 
er zijn 26 motoren en 5 duo-
passagiers volgens één van de 
bestuursleden een recordaantal. 
Na een welkomstwoord door de 
organisatoren van de tocht, Bé 
en Remco, worden de aanwezige 

motorrijders in groepen inge-
deeld.

Via leuke weggetjes rijden we 
‘die Heimat’ binnen en komen 
uiteindelijk bij The Rose aan. We 
laten ons het uitgebreide ontbijt 
goed smaken maar uiteindelijk 
moet je, uitgegeten of niet, toch 
weer verder dus verlaat de ene 
groep na de andere Georgsdorf/
Hoogstede.
Als alle groepen zich hebben 
verzameld bij het eindpunt, de 
parkeerplaats van Aquarena, wor-
den er nog groepsfoto’s gemaakt 
als herinnering aan een bijzonder 
geslaagde toertocht! Mooi daon, 
Bé en Remco. (AM)

Vroege vogel ritDoor: Henk Kroezen en A.M. (anonieme motorrijder)



24

Belevenissen team 1 en 2

Klootschieten op het scherpst 

van de snede 

Zaterdagmiddag klootschieten en 
barbecueën. Met de motorclub. Dat beeld 
zal niet bij veel mensen opkomen als ze 
een voorstelling maken van een motorclub. 
Klootschieten, een sport die ik nog niet vaak 
heb beoefend, om exact te zijn: nog maar een 
keer eerder, ongeveer vijftien jaar geleden.

Omdat ik nog maar net lid van de 
club ben, kan ik op deze manier 
kennismaken met de mens onder 
de helm. Ondanks dat het een 
gezellig gebeuren is, blijken veel 
mensen toch erg fanatiek te zijn. 
We worden ingedeeld in twee 
groepen en iedere groep in twee 
teams. De strijd barst los. Er wordt 
op het scherpst van de snede 
gespeeld. Alle obstakels die het 
bos biedt worden ingezet tegen 

het andere team. Stenen wor-
den op de weg gelegd, plassen 
uitgediept en bomen en struiken 
gemarkeerd.

Bolderkar
Er worden afleidende geluiden 
gemaakt op cruciale momenten. 
De bolderkar wordt gebruikt om 
het andere team uit het ritme te 
brengen. Er wordt vals gejuicht 
bij een goede worp en onge-
meend medelijden uitgeroepen 
bij een slechte gooi. En een lol 
dat we hebben! Tijdens de pauze 
is er bier en kaas en worst. En 
sinas. Gesterkt kunnen we weer 
op weg voor de tweede helft. 
Bijna bij het eind staat team 2 
een worp voor, of achter, maar 
in ieder geval is het team aan de 

winnende hand. Fenna is zo spor-
tief om bij de laatste worp, waarin 
ze twee meter moet gooien om 
over de lijn te komen, de kloot 
op 20 centimeter (!) voor de lijn 
neer te leggen. Groep 1 maakt 
hier natuurlijk gebruik van om 
gelijk te komen, Zo blijft de strijd 
onbeslist.

Barbecue
Tijdens de barbecue blijkt dat 
een team van de andere groep 
het veel beter heeft gedaan. Er 
zijn verdenkingen geuit over hun 
streepgedrag, maar dit kan niet 
hard worden gemaakt. Het eten is 
lekker, de gastvrijheid van Jan en 
Fenna groot en in de tent is het 
lekker droog. En volgend jaar ga 
ik weer mee klootschieten. (JS)

Zaterdagmiddag
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Klootschieten is soms 

levensgevaarlijk

Belevenissen groep 3 en 4

Om half drie ’s middagsop zaterdag 14 
juli worden we met veel enthousiasme 
ontvangen door Falko, de hond van Jan en 
Fenna. Iedereen geniet van de koffie, thee en 
overheerlijke cake, waar sommige dus van 
twee plakjes van nemen. Langzamerhand 
druppelt iedereen binnen en worden de twee 
groepen van vier teams ingedeeld. De eerste 
groep telt net als groep twee, tien personen. 
Groep 1 gaat om tegen half 4 van start, groep 
2 een kwartiertje later. De strijd kan beginnen.

Coach
Onze groep start als tweede. 
Onze tegenpartij bestaat uit 
nogal fanatieke en ervaren 
klootschieters. Ze hebben een 
‘professionele coach’ ingehuurd, 
een sportlerares voor 65-plussers. 
Onze groep zit het voor de pauze 

niet echt mee. We krijgen nogal 
wat tegenslagen te verwerken, 
zoals bomen die in de baan van 
de kloot staan, tasjes die in de 
weg hangen en niet te vergeten, 
kloten die blijven steken in de 
vele waterplassen.

Eindelijk pauze. Een heerlijk hapje 
en drankje, uitstekend verzorgd 
wordt door Jan en Fenna, én 
natuurlijk de ‘sterke verhalen’ 
aanhoren. Goed gemutst gaan 
we weer verder. 
Na de pauze krijgt de tegenpartij 
ook een paar tegenslagen te 
verwerken. De bal wordt in een 
boom gegooid en blijft hangen. 
Hoe krijg je het voor elkaar. En 
toen werd de kloot ook nog eens 
de verkeerde kant opgegooid. 

Het was bijna een aanslag op ons 
leven!

Tegenslagen
Ondanks al deze ‘tegenslagen’ 
blijft het mooi weer en hebben 
we weer ontzettend veel 
gelachen. Op naar de barbecue 
en de prijsuitreiking. De groep 
van Remko, Rob, Lia, Karst 
en Kristiena is de winnaar. Ze 
ontvangen onder groot applaus 
als prijs, een miniklootje. Nog 
even op foto en verder met de 
barbecue, waar we genieten van 
het heerlijke vlees, mooie salades, 
vers stokbrood en tal van lekkere 
sausjes. Jan en Fenna bedankt 
voor de organisatie, het was weer 
een geweldige dag! (JJ)

ZaterdagmiddagDoor: Jannie Joling en Jennie Snippe
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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.
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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
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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


