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Paniek in Loppersum

Rijvaardigheidstraining DIBO
Leren omgaan met de  motor

Sauerland
Weekeinde met zon en regen

Traumahelikopter
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MTC
Sinds 15-03-1974

De helft van het jaar zit er al weer op. Al is het dat niet zo’n 
mooi voorjaar geweest als vorig jaar, de nodige kilometers 
zijn al weer verreden, al dan niet in clubverband.
Voor diegene die nog geen kans hebben gezien om bij een 
van de toertochten aanwezig te zijn, lees in deze uitgave 
de belevenissen van je clubgenoten, zou ik zeggen. 

Van bestuurszijde zijn gelukkig geen schokkende dingen 
te melden, of het moet het vervelende ongeluk zijn dat 
tijdens de rit van zondag 22 april gebeurde. Hierbij waren 
vier personen en drie motoren betrokken. Gelukkig is het 
allemaal relatief goed afgelopen en vielen de verwondin-
gen mee. Voor zover mijn informatie strekt, is er een juri-
disch onderonsje gaande tussen de gemeente Loppersum 
en een van de slachtoffers. Dit vanwege de schuldvraag 
van het gladde wegdek.  Hopelijk wordt dit in het voordeel 
van onze motorrijders beslecht.

De openingsrit op 1 april voerde door ons eigen mooie 
provincie. Maar ik heb begrepen dat het voor een van de 
duopassagiers nog een beetje aan de frisse kant was…
De rijvaardigheidscursus op 14 april bij onze sponsor Dibo, 
bleek een leerzame dag. Hopelijk krijgt dit een vervolg. 

Ook de uitleg over het Garmin navigatiesysteem viel in 
goede aarde. Dit zijn naast de geplande toerritten, uitste-
kende initiatieven. Dan was er nog de middagrit op 13 mei, 
tijdens ideale weersomstandigheden en het Sauerland-
weekend, het eerste weekend van juni.

Heel erg blij zijn we met het stijgende ledenaantal. Gelui-
den die we opvangen dat we een leuke, toegankelijke en 
gezellige club zijn, legt ons blijkbaar geen windeieren. Bij 
het ter perse gaan van dit blad telden we ruim 80 (partner)
leden. We zijn aardig op weg naar de honderd!

De vakanties, staat voor de deur. Hopelijk wordt het een 
mooie zomer. Er worden vast weer vele (motor)kilometers 
afgelegd om ons de dagelijkse beslommeringen te doen 
vergeten. 
Rest mij dan ook een ieder een hele fijne én veilige vakan-
tie te wensen en graag tot ziens bij een van de komende 
activiteiten.

Trix Meijer

Fijne vakantie! Van de redactie
Sinds het eerste nummer van De Uitlaatklep in maart van dit jaar is er weer 
veel gebeurd. Deze uitgave staat er vol mee. Het meest indrukwekkend 
voor degenen die erbij waren, was toch wel het ongeluk dat vier leden van 
de club overkwam in Loppersum. Ambulances, politie en de traumahe-
likopter werden opgetrommeld. Gelukkig viel het achteraf allemaal heel 
erg mee. Maar toch. Een ongeluk zit zoals altijd in een klein hoekje. In deze 
uitlaatklep en op de website zijn de foto’s te vinden. Ook besteden we 
aandacht aan alle ritten die zijn verreden, het Sauerlandweekeinde en de 
Rijvaardigheidstraining bij DIBO. 

Verder hebben we ook weer de verschillende rubrieken. Zo komt Ellis van 
der Veer aan het woord. Niet alleen in de rubriek Achterop, maar ook als 
slachtoffer bij het ongeluk in Loppersum. Ger van den Berg vertelt over 
zijn motor en in de rubriek Sponsor van het kwartaal vertelt Sarto van Rijs-
wick alles over rijschool DIBO. Daarnaast stellen we ook weer nieuwe leden 
voor en brengen we het MTC Forum onder de aandacht. Genoeg leesvoer 
dus. De redactie wenst iedereen een hele mooie zomer met veel veilige 
kilometers. En als je niet weg bent kun je altijd andere leden benaderen 
om samen te rijden. Tot ziens bij de komende ritten en anders natuurlijk bij 
het altijd gezellige klootschieten met aansluitend de barbecue bij Jan en 
Fenna.

Veel leesplezier.

Inhoud
5Nieuwe Leden

Sauerland De motor van... Column Sponsor DIBO Rijvaardigheidscursus

Gewonden Middagrit Achterop...Openingsrit 7 118 13

15 18 2221 24

Van de voorzitter



54

Kortjes en nieuwe leden

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

= + = + =

Autobedrijf misker,  
de motor achter uw rijplezier!

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

Wij hebben tevens een aanbod van ruim 200 fantastische occasions!

Welkom nieuwe leden!

Nieuw! Forum op website MTC De Hondsrug

Woonplaats: Emmen
Leeftijd: 51 jaar
Hoe lang rijd je al motor: sinds 1993. 
Daarna lang niet gereden. In april bij 
Dibo een ‘opstaplesje’ genomen.
Op welke motorrijd je: Honda (Seven-fifty)

Woonplaats: Klazienaveen
Leeftijd: 32 jaar
Hoe lang rijd je al motor: Sinds 2012
Op welke motor rijd je: op een 
Honda Pan European (ST 1100)

Het MTC Forum is een actieve 
ontmoetingsplaats voor motor-
rijders. Naast de leden is ieder-
een met passie voor motoren 
welkom. Over deze passie wordt 
in de verschillende delen van 
het forum gesproken. Om het 
forum duidelijk en overzichtelijk 
te houden is het opgedeeld in 
verschillende delen. Om deel te 
kunnen nemen aan de gesprek-

ken zul je je wel eerst moeten 
registreren. Hoe meer deelne-
mers, hoe interessanter het forum 
wordt.
In het algemene deel van het 
forum worden gebruikers in de 
mogelijkheid gesteld allerlei 
motorgerelateerde zaken te 
bespreken met de medege-
bruikers. Er worden vragen over 
techniek gesteld, afspraken 
gemaakt voor gezamenlijke ritjes 
en grote ‘meetings’, je kunt er je 
reisverhaal posten of reisverhalen 
en plannen van anderen lezen. 
Gewoon om gezellig te kletsen of 
om nieuwe motorvriendschap-
pen te sluiten. In het Algemene 
deel is als laatst een stukje 

Offtopic. Het woord zegt het al, 
hier is de ruimte om te kletsen 
over allerlei onderwerpen die 
niet motorgerelateerd zijn. Hier 
zijn echter wel enkele regels aan 
verbonden. Een gebruiker mag 
niet alleen maar in het Offtopic-
gedeelte posten. Wat wil zeggen, 
een gebruiker moet ook een 
serieuze inbreng op het forum 
hebben.
Gezocht en gevonden deel. Ben 
je ergens, motorgerelateerd, 
naar op zoek? Plaats een oproep 
en de medegebruikers zullen je 
zo goed mogelijk proberen te 
helpen. Dus kijken, registreren en 
deelnemen. Kijk op 
www.mtcdehondsrug.nl/forum

Woonplaats: Emmen
Leeftijd: André 52 en Gerda 51 jaar
Hoe lang rijd je al motor: Vier jaar 
terug heeft het motorvirus toegesla-
gen. Gerda zit heerlijk achterop.
Op welke motor rijd je: BMW K1200 LT

Woonplaats: Klazienaveen
Leeftijd: 41 jaar
Hoe lang rijd je al motor: Sinds 1998
Op welke motor rijd je: op een 
Honda Varadero (xl 1000v)

Woonplaats: Bovensmilde
Leeftijd: 49 jaar
Hoe lang rijd je al motor: 31 jaar
Op welke motor rijd je: BMW 
R1200GS

Woonplaats: Schoonebeek
Leeftijd: 35 en 33 jaar
Hoe lang rijd je al motor: 2 jaar. 
Getty rijdt graag met Robin mee
Op welke motor rijd je: Yamaha XV 
1900 Midnight Star

Jennie Snippe

Jolanda HemelAndréée en Gerda Alberts Herman Hemel

Richard ZieselRobin van Verseveld en 
Getty van Welij

Het forum op de website van MTC De 
Hondsrug is een ontmoetingsplaats voor leden 
en ook anderen waarop je terecht kunt met 
vragen, problemen en verschillende andere 
acties. Ook voor een gezellige babbel ben je op 
het MTC Forum aan het juiste adres. 
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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.

‘Laat het echte 
voorjaar maar komen’

Tegen half twaalf kwam ik samen met mijn 
duopassagier Getty aan bij de McDonalds 
in Emmen voor de openingsrit van MTC DE 
Hondsrug. Mooi op tijd, omdat de verzameltijd 
om 12.00 uur zou zijn. We dachten de eerste te 
zijn, maar er stonden al zes of zeven motoren 
op ons te wachten. 

De ´Die-Hards´ Wim Brouwer en 
Bé Duinkerken waren twee van 
de aanwezigen. Na wat handen 
schudden en een korte openings-
speech van Be, werden we in 
de eerste groep ingedeeld met 
13 motoren. Wim fungeerde als 
voor(op)rijder. 
In totaal gingen we op pad met 
24 motoren, waarvan twee of drie 

met een duopassagier.

Voorzichtig zonnetje
Even na 12.00 uur vertrok de 
eerste groep. Het ging lekker bin-
nendoor via Westenesch, Orvelte, 
langs het TT circuit, op naar de 
eerste stop in Norg. Daar kwam 
het zonnetje voorzichtig door het 
wolkendek heen. Na een hapje en 
een drankje stapten we weer op 
en vervolgden we onze weg. 
Via Tynaarlo ging het door de 
bossen van de Drentsche Aa. 
Bij de Eexterhalte werd gestopt. 
Daar werden wat lekkere snacks 
en drankjes besteld. Na een 
poosje reden we weer verder. 
Het laatste stuk ging via Grolloo 

en de bossen bij Ees, waar we 
over een slecht wegdek reden. 
Daarna ging het naar de mobiele 
snackbar bij Eext. Dat was de 
laatste stop.
 
Pittig dagje
Getty en ik zijn daarna snel naar 
huis gereden. Voor mijn duopas-
sagier was het een pittig dagje. 
Stilzitten, harde wind, net iets te 
weinig zon zijn niet de favoriete 
ingrediënten voor een ‘koukleum’. 
Al met al was het een mooie 
route door onze prachtige provin-
cie. Laat het echte voorjaar maar 
komen, dan wordt motorrijden 
nog leuker.

OpeningsritDoor: Robin Verseveld

Denk aan de snelheid op de 30, 50, 60, 70 en 80 km/h wegen en de locatie voor de pauzes

•   Zaterdag 7 juli 
   Avondrit 125 km Hans van der 

Schaaf en Vincent Zwerink

• Zaterdag 14 juli 
    Barbecue-Klootschieten Fenna 

en Jan Vos

• Zondag 12 augustus 
    Vroege vogelrit 125 km Bé 

Duinkerken en Remko Nijland 

• Zondag 2 september 
    Gezelligheidsrit Rob Nibbelke 

en Jan Vos

• Zaterdag 15 september 
    Open toerrit met goed doel 

200 km (geen punten) Bé 
Duinkerken en Henk Kroezen

• Zondag 23 september 
    Dagrit 250 km Rob Nibbelke en 

Jan Vos

• Zaterdag 6 oktober 
    Middagrit 175 km Nico 

Nieuwlaat en Annegienus 
Veendijk 

• Zondag ... november 
    Contactmiddag Janna en 

Annegienus Veendijk

• Vrijdag 8 februari 2013 
   Alg. ledenvergadering Bestuur

Jaarprogramma
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De schrik was op zondagmiddag 22 april erg 
groot. De schade niet minder. Twee motoren 
in de sloot, een op het asfalt en wat erger 
was: een in eerste instantie ernstig gewonde 
duopassagiere. Uiteindelijk is allemaal nog heel 
goed afgelopen, maar als binnen een kwartier 
de traumahelikopter, twee ambulances, vier 
politieauto’s, een bergingsbedrijf en een wagen 
om de wegen af te zetten ter plekke zijn is de 
paniek groot.

Het is gelukkig vrij goed afgelo-
pen. Ellis van de Veer, achterop 
bij René Smallenbroek, werd met 
rugklachten met de ambulance 
naar het UMCG vervoerd. Ze had 
een zware, erg pijnlijke kneuzing 
in haar onderrug. Gelukkig geen 
blijvend letsel.

De motor van Henk Hemel, hij 
hield aan zijn val schaafplekken 
aan elleboog en hoofdpijn over, 
bleek onherstelbaar bescha-
digd. Hij heeft ondertussen een 

andere motor gekocht.  Hans 
Oude Brunink kwam er gelukkig 
helemaal zonder lichamelijk let-
sel vanaf.
René’s motor had alleen een 
kapotte spiegel leek het, maar 
achteraf bleek de schade toch 
fors groter.
Voor diegene die 22 april niet bij-
waren, een korte samenvatting:
Tijdens de toertocht van de 
club gleed op een weggetje bij 
Loppersum (Groningen), René 
Smallenbroek op een spekglad 
stuk asfalt onderuit. Vriendin 
Ellis kwam in de naastgelegen 
sloot terecht. Ook Henk Hemel 
en Hans Oude Brunink gingen 
op dat stuk asfalt onderuit. Beide 
motoren belandden in de sloot. 
Op deze weg waren plakken as-
falt ‘neergekwakt’, die bij een nat 
wegdek dus spekglad werden. 
De politieauto, fietsers en ander 
verkeer merkten ook dat dit stuk 
weg levensgevaarlijk was.

Gelukkig waren ambulances 
en een traumahelikopter snel 
ter plaatse. Henk en Hans zijn 
eveneens onderzocht, maar Ellis 
moest door het medische team 
en met hulp van omstanders, 
onder wie twee toevallig passe-
rende verpleegsters uit Canada, 
uit de sloot gehaald worden.
 
Na het ongeluk werden  de ande-
re deelnemers aan de toertocht 
opgevangen door de vrijwillige 
brandweer van Loppersum. 
Ze kregen, om van de schrik te 
bekomen, een warme bak koffie 
aangeboden. Deze geste is door 
de club erg gewaardeerd.
Henk Kroezen, Bé Duinkerken en 
ik zijn naar het UMCG in Gronin-
gen gereden om te zien hoe het 
met Ellis, maar ook met René 
was. Daar moesten de foto’s van 
Ellis’ rug nog beoordeeld worden. 
De afloop hiervan is inmiddels 
bekend.

DagritDoor: Trix MeijerDagrit

Gewonden 
en schade in Loppersum
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NVM Huis en Wonen - pagina 1

VERSCHIJNT IN DE GEMEENTEN

COEVORDEN, EMMEN EN BORGER-ODOORN

   VOOR IEDER EEN PASSEND HUIS

IN DIT NUMMER:

Tip voor bezoekers Open Huizen Dag

Prettig wonen in Zuidoost-Drenthe

Begeleiding die staat als een huis

NVM informeert over energiebesparing

no. 4, 22 maart 2012

HUIS
wonen

Gratis VIP-arrangement Dierenpark Emmen?

Bezoek dan de Open Huizen Dag

Open Huizen Dag NVM-makelaars

‘Kopers hebben ruime keuze’

Net als bij de Open Huizen Dag in ok-

tober 2011 maken de NVM-makelaars 

in Zuidoost-Drenthe het voor de 

bezoekers weer extra interessant 

om mee te doen. In samenwerking 

met Dierenpark Emmen worden 

onder de huizenkijkers namelijk twee 

VIP-arrangementen voor de Emmer 

dierentuin verloot.

Het gaat hier om zeer exclusieve ar-

rangementen: een VIP-arrangement 

voor vier personen in de ochtend- en 

een in de avonduren. De winnaars 

krijgen een speciaal programma aan-

geboden, compleet met hapjes en 

drankjes. 

Ze worden door een van de mede-

werkers in het park rondgeleid en 

kunnen in de ochtendsessie van 

dichtbij meemaken hoe de dieren 

vanuit hun nachtverblijven naar bui-

ten geleid worden of krijgen tijdens 

de avondsessie een uitgebreide 

rondleiding langs de nachtverblijven 

van de dieren. 

Wilt u in aanmerking komen voor 

zo’n bijzonder VIP-arrangement van 

Dierenpark Emmen? Bezoek dan de 

Open Huizen Dag op zaterdag 31 

maart!

Toe aan de 

Volgende stap?

DE AANKOOPMAKELAAR

ADVISEERT.

Zaterdag 31 maart is het weer 

zover. Dan organiseren de NVM-

makelaars in het hele land een 

Open Huizen Dag. In Zuidoost-

Drenthe zijn tussen 11.00 en 15.00 

uur alle belangstellenden geheel 

vrijblijvend welkom in meer dan 300 

deelnemende woningen.

Arend-Jan van Faassen van 

Zuidenveld Makelaardij is 

enthousiast over het evenement. 

De makelaar uit Coevorden is lid van 

commissie die in Zuidoost-Drenthe 

de Open Huizen Dag coördineert. 

“Het is elke keer weer een succes. 

De vorige Open Huizen Dag is circa 

5% van de deelnemende panden 

dankzij deze dag verkocht.”

“Verkopers kunnen hun woning 

goed in de spotlights zetten, omdat 

om de dag heen veel reclame en PR 

wordt gemaakt via gedrukte media, 

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

grote attentiewaarde. En in plaats 

van per reguliere bezichtiging de 

woning ‘op en top’ te hebben, maakt 

de verkoper z’n woning nu één keer 

spic en span voor mogelijk meerdere 

kijkers op één dag, het is dus veel 

effi  ciënter. 

Kopers hebben ruime keuze en 

kunnen op één dag meerdere 

woningen bekijken, zonder daarvoor 

een afspraak te hoeven maken. 

Ook dat werkt effi  ciënt voor een 

woningzoeker. Bovendien vindt de 

Open Huizen Dag op zaterdag plaats, 

wanneer de meeste mensen vrij zijn 

en niet extra een dag op hoeven te 

nemen.”

De keuze is momenteel groot. Hoe 

zie ik als koper door de bomen 

het bos nog? Van Faassen: “Iedere 

woningzoeker heeft bepaalde 

criteria waaraan de toekomstige 

woning moet voldoen, zoals 

prijs, ligging, woningtype, plaats, 

voorzieningen etc.. Van het totaal 

aan deelnemende panden zal een 

gedeelte voldoen aan de criteria 

van de zoeker. Voor iemand die 

bijvoorbeeld een tussenwoning 

zoekt, vallen uiteraard alle andere 

type woningen al af. En binnen de 

selectie die dan ontstaat, maakt 

men de keuze qua straat, omgeving, 

wijk, onderhouds/afwerkingsniveau 

etc. Dus, de keuze lijkt groot, maar 

als je als woningzoeker goed en 

kritisch selecteert, dan is het aanbod 

dat overblijft echt wel goed te 

overzien.”

Lees verder op pagina 3
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MiddagritDoor: Remko Nijland 

Mooie bochten 
en binnenwegen

De opkomst bij de ‘Moederdag-Middagrit’ 
op 13 mei was weer geweldig. Er waren 20 
motoren en berijders gekomen op deze droge 
en mooie zondag. We zijn gestart bij het 
zwembad in Emmen en in drie groepen zijn we 
weggereden.

Groep 1 reed onder begeleiding 
van Henk met zeven stuks moto-
ren. Groep 2 onder begeleiding 
van Bé met negen motoren. Plots 
bleek de telling niet goed, en 
bleef Wim met vier motoren over. 
Hahaha, hier zat ik dus bij in de 

groep.
Via allerlei binnenwegen zijn 
we richting Ommen gereden. 
Het was een mooie omgeving 
waar veel te zien was. Net voor 
Ommen hadden we onze eerste 
pauze. Heerlijke koffie met apfel-
strudel, opgesierd met slagroom 
en ijs, mmm…Ter plekke konden 
we ook nog genieten van een 
lekker zonnetje, want het was een 
heerlijk temperatuurtje van 20 
graden.
Na de koffie zijn we in dezelfde 
formatie weer vertrokken om 

de toerrit te vervolgen. Mooie 
bochten en binnenwegen, en een 
klein stukje door ons buurland, 
zijn we naar Emmen gereden om 
daar van een heerlijk Italiaans 
ijsje te genieten. Samen hebben 
we nog even bijgepraat over de 
mooie bochten. Alle motorrijders 
gingen tevreden huiswaarts. 
Organisatie bedankt voor de 
mooie rit!

Een motorgroet van 
Remko Nijland 
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Achterop!Door: Jannie Joling

Ellis van der Veer

Achterop!

Ik ben Ellis van der Veer, 33 jaar oud. Ik 
woon samen met René Smallenbroek in 
Klazienaveen. Mijn beroep is gespecialiseerd 
verpleegkundige op de intensive care en 
hartbewaking. 

Hoe lang zit je al achterop?
Sinds vorig jaar zit ik bij René 
achterop.

Hoe bevalt de plek achterop de 
motor?
Prima. In het begin was het wel 
even wennen, aangezien ik zelf 
al jaren zelf op de motor rij en ik 
graag de touwtjes in handen wil 
hebben. Maar ik heb alle vertrou-
wen in René zijn rijkunst, dus nu 
vind ik het wel relaxed!

Zou je van plek willen wisselen?
Niet op deze motor, maar de 
bedoeling is dat ik zelf weer ga 
rijden. Maar nu bevalt achterop 
me nog steeds erg goed!

Ben je wel eens bang?
In het begin wel, omdat ik zelf 
graag ‘mee rij’. Nu niet meer. 
Hoewel het recente ongeluk van 
april me wel heeft doen schrik-
ken en ik me weer bewust ben 
geworden van het feit dat we als 
motorrijders kwetsbaar zijn. Zo-
dra de motor weer gerepareerd is, 
gaan Rene en ik weer rustig aan 
beginnen met rijden. Tja, het is 
net als paard rijden, als je er afvalt 
moet je zorgen dat je er weer 
snel opstapt! Angst is een slechte 
raadgever.

Waar let je op als je achterop 
zit?
Haha, of hij de weg wel weet en 
niet weer een bekeuring krijgt. 

Daarnaast kan ik relaxed van het 
landschap genieten.

Val je wel eens in slaap?
Jazeker! Dagdromen noem ik het. 
Heerlijk de wind langs je gezicht 
voelen en het zonnetje aan de 
hemel. En René, die mag lekker 
sturen.

Wil je verder nog iets kwijt?
René en ik willen iedereen bedan-
ken voor alle steun en telefoon-
tjes die we gekregen hebben 
na het ongeluk. Onze grote 

waardering gaat uit naar Trix en 
partner en twee andere collega-
motorrijders. Voor alle moeite en 
tijd die ze genomen hebben om 
mij in het ziekenhuis op te zoe-
ken en voor alle telefoontjes en 
hulp daarna. SUPER! Wij zijn blij 
dat we er alle vier redelijk goed 
afgekomen zijn. Zodra de motor 
weer klaar is en wij weer nieuwe 
kleren hebben, gaan we zeker 
weer mee! Ik ben aspirant lid en 
ik hoop dat dit ongeluk geen 
aanleiding is om mij te royeren…
ik beloof beterschap!

Voor AUTO’s & GEBOUWEN!!!

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

www.nozon.nl       info@nozon.nl

Onze producten zijn:
zonlichtreducerend * zonnewarmtewerend 

zonnebescherming factor 100 * energiebesparend  
scherfbindend bij breuk * inbraakvertragend

 explosievertragend * decoratief

Zowel voor voertuigen als gebouwen!

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

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

Voor AUTO’s & GEBOUWEN!!!

Recycling van der Weide B.V.
In & verkoop van Ijzer & metalen 

nijverheidstraat 10 c, 7815 Hv emmen
mob: 0031 655 774 657 mob: 0031 650 514 071 Fax: 0031 591 611 787

Gratis containerplaatsing in Noord Nederland
Wij zijn gespecialiseerd in kabel, E motoren. rvs en koper
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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

Alle weer dat je wensen kunt

en nog meer in het Sauerland

Vrijdag ochtend 1 juni 2012 was het weer 
zover. De motortoerclub De Hondsrug vertrekt 
weer richting Sauerland. Voor ondergetekende 
was het de eerste keer dat ik meereed met een 
meerdaagse trip bij deze club. Ik kwam als een 
van de laatsten aan op de parkeerplaats van 
McDonald’s in Emmen. Ik had het voordeel dat 
ik in Groep 1 reed en dus als een van de eersten 
mocht vertrekken. Zo zie je maar weer:  in een 
of ander beroemd boek stond al ‘vele laatsten 
zullen de eersten zijn’. Ik denk alleen dat dat 
anders bedoeld werd. 

Maar goed, we vertrokken ge-
zwind richting Sauerland. In het 
begin hadden wij geen regen, 
de wolken zagen er dreigend uit, 
maar gelukkig bleef het de eerste 
drie kwartier droog. Toen echter 
begon het te regenen, niet teveel 
maar voor sommigen genoeg om 
hun regenvelletje aan te doen. 
Maar gelukkig was dit loos alarm 
want reeds korte tijd later hield 
het weer op te regenen. 

Blechkuchen
Na even doorrijden kwamen wij 
bij onze eerste stop: Gasthaus 
Clemenshafen. Hier werden wij 
onthaald op koffie en gebak. 
Dit gebak was door de waardin 
zelfgebakken en was een zoge-
naamde ‘Blechkuchen’. Wij kregen 
grote bakken met slagroom die 
lepelsgewijs op de taart of anders 
wel in de koffie terechtkwam. Tot 
onze verbazing kwam groep drie 
eerder aan dan groep twee. Dit 
bleek later standaard te zijn. Wat 
de koffie en de taart extra lekker 
maakte was het feit dat dit aange-
boden werd door de club. Na een 
korte pauze vertrokken wij weer 
richting onze volgende stop. 

Wij kwamen door mooie land-
schappen. Wij hadden nog een 
keer een tussenstop in Lünen 
voor de lunch en ‘Beim Fritz’ in 
Arnsberg. We hadden constant 
dreigende wolken voor ons, maar 
afgezien van een paar spetters 

kwamen wij droog over. On-
geveer om zeven uur ‘s avonds 
was een ieder gezond en wel in 
het hotel aangekomen. Hoewel 
groep drie gesmokkeld had door 
de snelweg te gebruiken. Na een 
avond met veel heerlijk bier, goed 
voedsel, heel veel geklep, vond 
een ieder zijn eigen kamer en 
bed.

Wit stapelwolkje
De volgende morgen werd door 
iedereen eerst een blik op de 
hemel geworpen... en zij zagen 
dat het goed was. Veel blauw, af 
en toe wit stapelwolkje, weinig 
wind en een redelijke tempera-
tuur. Niet al te koud, maar ook 
niet zweten in je warme motor-
pak. Degenen die de route had-
den uitgestippeld hadden goed 
werk geleverd. Wij kwamen door 
leuke pittoreske dorpjes, weidse 
landschappen, prachtige bossen, 
en vooral niet te vergeten allerlei 
leuke haarspeldbochten. Per slot 

SauerlandDoor: Jos König
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Sauerland

van rekening is het ons motor-
rijders juist daarom te doen, 
anders hadden wij ook wel naar 
de Flevopolder gekund. 

De Tour verliep gelukkig zonder 
noemenswaardige ongelukken. 
Alhoewel we wel langs plekken 
kwamen waar speciale waarschu-
wingsborden stonden die ons 
vertelden dat die plekken nogal 
bekend stonden vanwege de 
ongelukken die hier in het ver-
leden hadden plaatsgevonden. 
Wij kwamen gelukkig zonder 
problemen langs deze plekken. 
Alhoewel ik wel later begreep 
van sommigen dat het lezen van 
de borden hen zo afleidde dat zij 
bijna wél een ongeluk hadden 
gekregen. 

Terras
Ook hoorde ik naderhand dat 
mijn achterrijder toch even 
ergens een stoepje meepikte en 
rakelings langs een muur ging. 
Verder was het opvallend dat je 
de indruk kreeg dat half motor-
rijdend Nederland hier aan het 
rondtoeren was. Maar natuur-
lijk waren er ook veel Duitsers. 
Uiteindelijk kwamen wij allen 
heelhuids en onbeschadigd in 
het centrum van Winterberg 
aan. Hier zaten wij heerlijk in 
het zonnetje met iets lekkers te 

drinken en blikten trots vanaf het 
terras op niet alleen ons eigen 
CC-geweld maar ook op dat van 
andere motorrijders. Al dat glim-
mend chroom en plastic stond in 
halve maanvorm opgesteld op 
het plein. 
Wanneer je jezelf voorstelde 
dat een van deze machines was 
omgevallen en in een soort 
domino-effect de anderen had 
meegenomen dan was er zeker 
een schade ontstaan van een ton 
of twee à drie. Maar gelukkig ge-
beurde dit niet. En ook deze dag 
eindigde met veel gezelligheid in 
het hotel bij het nodige voedsel 
(van uitstekende kwaliteit) en 
andere versnaperingen.

Snelle route
En zoals het gezegde al zegt 
‘er is een tijd van komen, en 
een tijd van gaan’. Toen wij 
zondagochtend opstonden en 
naar buiten keken hadden wij 
spontaan de blues. Het regende, 
de lucht grauw en grijs en de 
voorspellingen triest. Nadat onze 
voorrijders enige ruggespraak 
hadden gehouden werd in alle 
wijsheid besloten om de route 
voor de terugweg aan te passen. 
In plaats van een mooie route 
werd gekozen voor een snelle 
route. Maar ondanks deze wijze 
keuze werd bij de eerste stop na 

ongeveer anderhalf uur al dui-
delijk dat wij allen kletsnat thuis 
zouden komen. Gelukkig hadden 
ze bij deze horecagelegenheid 
een goede plavuizen vloer want 
overal waar wij stonden of zaten 
ontstonden spontaan grote plas-
sen water.

Achteraf kun je wel stellen dat 
deze trip alle ingrediënten 
had van een perfecte Tour. Een 
mooie heenweg zonder extreme 
weersomstandigheden, de 
volgende dag een fantastische 
Tour met prachtig weer, en een 
terugweg met genoeg regen om 
de verhalen van ‘afzien en stoere 
motorrijder’ op het volgende 
familiefeestje of motortreffen 
met overtuiging te kunnen 
vertellen. Geen ongelukken zelfs 
geen slecht startende machines 
waarvan later bleek dat alleen de 
dodemansknop verkeerd stond, 
dus samenvattend een perfecte 
trip, en voor herhaling vatbaar.

Het enige minpuntje op deze 
tour was dat zondag ’s morgens 
iemand telefoon kreeg dat zijn 
vrouw met spoed was opgeno-
men in het ziekenhuis. Ik wil op 
deze manier de hoop uitspreken 
dat het uiteindelijk allemaal 
goed is afgelopen.
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De motor van...

De motor van… 
Door: Rob Nibbelke

Ger van den Berg
Ger is 56 jaar en bijna 32 jaar getrouwd met 
Coba ze hebben twee kinderen, Peter van 
25 en Jannike van 21 jaar. Ze wonen sinds 
hun trouwen in Emmen. Sinds 1988 werk hij 
bij de servicedivisie van Ammeraal Beltech, 
producent van transportbanden ook wel 
‘lopende banden’ genoemd.

Op welke motor rijd je?
Ik rijd op een Yamaha XJ 650 
Turbo uit 1983. 

Hoelang heb je de Yamaha?
De Yamaha heb ik al zeventien 
jaar. Het is mijn eerste motor. Als 
de motor zich zo betrouwbaar 
blijft gedragen als de afgelopen 
zeventien jaar, ga ik er geen 
afstand van doen. De Turbo stond 
destijds bij Jaap Middel  achterin 
de schuur een beetje weggestopt 
tussen andere motoren. Aange-
zien ik een maand daarvoor in 
een special van het blad ‘Motor’ 
een artikel over turbomotorfiet-
sen had gelezen, herkende ik 
hem meteen. Ik ben al sinds mijn 
jongensjaren geïnteresseerd in 
turbotechniek; Saab 99 turbo 
en de BMW 2002 tti waren mijn 
favoriete auto’s in de jaren 70 en 
80. Als jonge ‘twintiger’ waren dit 
natuurlijk onbereikbare auto’s, 
het bleef dus bij dromen. Toen 

ik bij Jaap Middel in de schuur 
stond ging het door mij heen dat 
dit de kans was om in het bezit 
te komen van een geavanceerd 
stukje  turbotechniek!

De verkoper vertelde wel eerlijk 
dat er een defect aan de turbo 
was. Afgesproken werd dat ik 
eerst een proefrit mocht maken 
alvorens een besluit te nemen. 
Dat was in januari. Het had ‘s 
morgens nog geijzeld De verko-
per gaf me nog wat wijze raad 
en wees me op de gevaren van 
het ‘inkomen van de turbo’. Bij 
6000 toeren kreeg ik een beste 
‘schop in mijn rug’. Verkleumd 
maar met een brede grijns reed 
ik terug naar de motorzaak. De 
koop werd gesloten en zo werd 
ik de gelukkige bezitter van een 
Yamaha Turbo. 

Sinds wanneer rijd je motor?
Ik heb in 1994 mijn motorrijbe-
wijs gehaald. Van mijn vierde tot  
mijn elfde jaar heb ik samen met 
mijn zus in het zijspan gezeten. 
Mijn pa had een BMW 51/3 met 
Steib-zijspan.

Vertroetel je de Yamaha Turbo 
ook?
Ik ben best wel zuinig op de 
turbo. Ik rij haar rustig warm en 

laat haar rustig afkoelen. Dat is 
belangrijk voor iedere motor, 
maar erg belangrijk voor de 
turbo. Verder poets ik wel regel-
matig en vind het belangrijk dat 
de turbo technisch in zeer goede 
staat blijft. 

Sleutel  je zelf ook?
Ja, ik doe al het onderhoud en 
reparaties zelf. De reparaties 
hebben zich in de afgelopen 
zeventien jaren beperkt tot een 
terugslagklep in de olieleiding 
van de turbo.  Momenteel is 
de voorvork gedemonteerd 
vanwege het vervangen van de 
originele balhoofdlagers door 
kegellagers. Verder beperkt het 
onderhoud zich tot nieuwe olie, 
filters, bougies enz.
In het begin heb ik, om de 
wegligging te verbeteren, de 
voorvork voorzien van White-
Powerveren en Koni achterdem-
pers. Daarnaast zijn de originele 
remleidingen vervangen door 
staalomwikkelde leidingen. De 
remwerking  van een motor uit 
de jaren 80 is natuurlijk niet te 
vergelijken met die van de hui-
dige motoren. In combinatie met 
andere remblokken gaf dat toch 
een aanzienlijke verbetering!

Rijdt je vrouw zelf ook?
Nee, Coba vindt het leuk om 
achterop te zitten en te genieten 
van de omgeving. Ze heeft niet 
de behoefte om zelf te rijden.

Waarom rijd je motor?
Alle clichés kloppen, het gevoel 
van vrijheid, lekker bochtjes 
nemen en één zijn met de ele-
menten.

Hoe hard heb je ooit gereden?
Met de Turbo heb ik ooit op 
de Autobahn 180 km per uur 
gereden. Dat was nog met de 
originele voorvorkveren en ach-
terdempers. Het was gevoelsma-
tig wel de grens voor wat betreft 
koersstabiliteit.

Ooit brokken gemaakt?
Gelukkig geen aanrijdingen of 
zo. Wel is de motor twee keer 
omgevallen terwijl hij op zijn 
zijstander stond.  Eén keer zeven-
tien jaar geleden en twee jaar 
geleden ook nog een keer. 

Wat is je droommotor?
Het klinkt wellicht belachelijk 
maar die heb ik eigenlijk op dit 
moment! Ik ben aan de turbo ge-
hecht en zal haar niet snel weg-
doen. Uiteindelijk zal dat tijdstip 
ooit wel aanbreken, omdat de 

onderdelen steeds moeilijker 
verkrijgbaar zullen worden. Zo is 
recentelijk bekend geworden dat 
het luchtfilter voor de Turbo niet 
meer verkrijgbaar is. Gelukkig 
zijn er in Europa en Amerika nog 
veel liefhebbers van deze motor. 
Het tweeledige aan deze motor 
vind ik juist zo leuk. Tot 5000 toe-
ren heeft zij het karakter van een 
toermotor en boven 6000 toeren 
meer dat van een sportmotor, 
haar leeftijd in ogenschouw 
genomen natuurlijk. De buddy 
is ruim en ook de voetstepjes 
voor de duopassagier zitten op 
comfortabele hoogte zodat Coba 
het achterop uren volhoudt.

Wat is er leuk aan de MTC De 
Hondsrug?
Ik sluit me bij Jans Heijne aan: 
het is een gezellige club!

Waarom ben je lid geworden?
Omdat  Coba en ik hadden beslo-
ten om meer te gaan motorrij-
den . Het leek ons leuk om dit in 
clubverband te doen. Je ontmoet 
dan andere mensen en aange-
zien je dan allemaal dezelfde 
hobby hebt is er gesprekstof. De 
toertochten zijn altijd gezellig en 
er wordt regelmatig gestopt voor 
koffie met gebak. 

De motor van...
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•	 Keuze	uit	±	150	motoren,	waarvan	25	op	locatie	
•	 In-	en	verkoop	van	alle	merken,	nieuw	en	gebruikt
•	 Onderhoud	en	reparatie	van	alle	merken
•	 Winterstalling	en	winterbeurt
•	 Verhuur	motoren
•	 Accessoires	en	onderdelen

•	 Afhandeling	schades.	Eventueel	leenmotor
•	 Inbouw	alarmsystemen
•	 Zeer	gunstige	financieringsmogelijkheden
•	 Ruime	keus	in	kleding	en	helmen
•	 Altijd	bandenacties.	Alle	merken	voor		

weg-	en	crossmotoren.

Motorsport Klazienaveen is dealer van onder meer: 
Shark, Alpine Stars, Rev’it, HJC, Dunlop, Bridgestone, Motorex Oil, Putoline Oil, Afam, Kenny en Forte.

Kom	gerust	langs.	Ook	voor	een	kopje	koffie	in	onze	gezellige	koffiehoek.

Voor al uw wensen op het gebied van weg- en crossmotoren

Industriestraat 3
7891 GV Klazienaveen
Tel: 0591 -39 34 08

fax: 0591 -39 34 18
Mob:06-25 37 60 69

www.motorsportklazienaveen.nl

ColumnDoor: Henk Kroezen

Een ongeluk zit in een klein 
hoekje. Zo bleek dit voorjaar weer 
eens toen drie motoren tijdens 
de rit door Noord-Groningen bij 
Loppersum onderuit gingen. Een 
door de regen en klei spiegelglad 
geworden strook asfalt was de 
reden dat drie leden hun motor 
kwijtraakten. Gelukkig zou ik 
bijna willen zeggen was er maar 
een gewonde. Ellis van der Veer 
is weer aan het werk zoals ze 
ook op een andere plek in De 
Uitlaatklep vertelt. 
De schade viel achteraf dus 
mee, maar het geeft wel weer 
aan dat motorrijden niet zonder 
gevaar is. De KNMV en de ANWB 
waarschuwen elk jaar opnieuw 
dat vooral aan het begin van het 
motorseizoen veel motorrijders 
weer onwennig het been over 
het zadel gooien. Ze dringen 
er op aan om voortgezette 
rijopleidingen te volgen. Dat 
doen ze echt niet om meer geld 
te verdienen. Want met alleen het 

behalen van het roze ‘kaartje’ kun 
je nog niet motorrijden. Dat leer 
je pas in de praktijk. Wil je een 
betere motorrijder worden, volg 
dan een VRO-cursus.
Het is daarom goed dat MTC De 
Hondsrug dit jaar voor het eerst 
de mogelijkheid bood om zo’n 
cursus dicht bij huis en tegen 
een uiterst gereduceerd tarief te 
volgen. Met zestien deelnemers 
was de rijvaardigheidscursus 
bij DIBO  volgeboekt. Meer 
hadden zich overigens ook 
niet aangemeld. Dat had best 
gekund, want dan was er een 
tweede cursusdag gekomen. Op 
bijna zeventig leden is zestien 
natuurlijk te weinig. Een gemiste 
kans.
Degenen die wel deelnamen 
hebben weer flink wat bijgeleerd. 
Een aantal zei na afloop dat ze 
zich weer heel wat zekerder op 
de motor voelden. Vooral de 
remoefeningen op droog en 
nat asfalt was voor velen een 

openbaring. Op nat asfalt kun 
je namelijk net zo hard remmen 
als op een droog wegdek. Ook 
het rijden van bochten, keren 
op de weg, het slippen met 
zijwieltjes, het staan op de 
stepjes en rijden over een wip 
wap en obstakels als stalen 
buizen en een autoband werd er 
geoefend. Waarschijnlijk wordt 
aan het einde van dit seizoen nog 
een cursus gehouden voor wat 
meer ervaren rijders. Dat krijgt 
iedereen nog te horen. Als de 
mogelijkheid er is zou ieder lid 
van deze mogelijkheden gebruik 
moeten maken.
Zelf heb ik in het verleden 
twee keer een voortgezette 
rijopleiding gevolgd en heb ook 
een CRT-cursus op het TT-Circuit 
in Assen gedaan. Het maakt een 
betere motorrijder van je en je 
stapt met veel meer vertrouwen 
op. Uiteindelijk beleef je veel 
meer plezier aan je hobby. Doen 
dus!
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DIBO: een van de grootste 
rijscholen van Drenthe

Een nieuwe uitdaging voor mij: een interview 
afnemen. En dat bij een van de grootste 
rijscholen in Drenthe: het antislip- en 
rijvaardigheidscentrum DIBO. Een afspraak 
maken lukt snel. De website bekijken, 
informatie verzamelen, vooraf wat vragen 
bedenken en dan ‘moet’ ik op 23 mei, met 
schitterend motorweer, op de BMW naar mijn 
werk. Om elf uur heb ik een afspraak met Sarto 
van Rijswick, de (mede)eigenaar van DIBO.

Hoe komt een rijschool aan die 
naam? Dat was mijn eerste vraag. 
Van Rijswick heeft samen met 
zijn echtgenote rond 2000 het 
bedrijf van zijn schoonouders 

overgenomen. Die twee waren 
in 1960 verantwoordelijk voor 
‘DIBO’, een samenvoeging van 
Diny en Boy. Tot 1964 reed Diny 
met het opschrift DIBO op de 
auto en moest Boy zich behelpen 
met diBO. Pas in 1964, na het 
officiële jawoord, werd volledige 
gelijkheid gespeld als DIBO. 

Slipbaan
In 2000 moest de locatie aan de 
Verlengde Spoorstraat in Emmen 
verlaten worden. De slipbaan aan 
de Karel Doormanstraat bleek te 
koop en de verhuizing volgde. 
(Schoon) papa en -mama waren 

toe aan een stapje terug maar 
zijn echtgenote broedde op de 
derde generatie opvolger/ster. 
Voor Van Rijswick aanleiding de 
accountancy te verlaten en als 
manager in het familiebedrijf te 
stappen. 

Anno 2012 heeft DIBO zestien 
medewerkers in dienst en 
doet daarnaast regelmatig 
een beroep op zo’n twintig 
freelancers. Al die activiteit 
leidt tot rijopleidingen voor alle 
mogelijke rijbewijzen, (na- en bij)
scholing van beroepschauffeurs. 
Je kunt er leren verantwoord een 

Sponsor SponsorDoor: Hans van der Schaaf

heftruck te gebruiken en op de 
slipbaan leren onder extremere 
omstandigheden met je voertuig 
om te gaan. 
Tel de ingrediënten als een 
eigen afgesloten (oefen)terrein, 
creativiteit en een gezonde 
Nederlandse koopmansgeest 
bij elkaar op en producten als 
bedrijfsuitjes in de vorm van 
rijvaardigheidstrainingen, of met 
de motor in de vorm van een 
‘speeldag’, zoals leden van MTC 
De Hondsrug op 14 april ervaren 
hebben, zullen je niet verbazen. 

Motoropstapdag
Jaarlijks een eigen 
motoropstapdag, bij afname 
van een volledig autopakket 
een antislip-training als toegift. 
Of, als je dat liever wilt, een 
Experience Day: sturen in een 
vrachtauto of kennismaken met 
motorrijden. Voor leerlingen 
die geslaagd zijn voor het enige 
echte rijbewijs A een toerrit. 
Hoezo, een ondernemer die weet 
wat er leeft… Heel bijzonder zijn 
de mogelijkheden voor blinden 
of verstandelijk gehandicapten 
om te ervaren wat het besturen 
van een auto is: dat is niet eens 
een doelgroep! 

Motorrijlessen
Natuurlijk bespreken we ook 
de motorrijlessen na jan. 2013. 
Dat is toch pure winst voor 
rijscholen? 
Van Rijswick schetst: “Lessen 
vanaf zeventien jaar, op je 
achttiende slagen en dan mag 
je een 11 kW motor besturen. 
Als je ‘meer’ wilt, mag je op je 
twintigste naar 25 kW (opnieuw 
examen verkeersdeelname) en 
vanaf je 22ste met onbeperkt 
vermogen sturen (wéér een 
examen). Vanaf je 24ste mag 
je in één keer gaan voor het 
‘onbeperkte’ rijbewijs.” 

Winst voor rijscholen? 
Investeren in een lesmotor voor 
elke klasse en dan afwachten of 
er leerlingen komen: kan elke 
rijschool dat opbrengen? 

“Vóór je achttiende mag je al 
(onder begeleiding) autorijden. 
Een rijbewijs in drie stappen, 
dus ook drie keer een andere 
motor: kan de jonge motorrijder 
dat opbrengen? Uitstellen dan 
maar tot je 24 wordt: ben je dan 
nog net zo motorenthousiast? 
Kortom, een onzekere situatie 
voor rijschoolhouders, maar ook 
voor de tweewieler tak van de 
BOVAG, want op dit moment zijn 
er in Nederland nog niet zo veel 
11 kW machines beschikbaar…”

Ik neem afscheid van Sarto van 
Rijswick, zet buiten mijn helm op 
en start de BMW. Ondertussen 
overdenk ik mijn ‘opleiding’: 

twee jaar Zündapp-ervaring, 
een oefenvergunning, een 
theorie-examen  en twintig 
minuten door Leeuwarden op 
een Heinkel: én toch kantel ik de 
K100RS keurig af en maak een 
krappe rechterbocht om van het 
DIBO-terrein op de openbare 
weg te komen. Ik wist het al 
langer: Den Haag moet zich niet 
met motorrijden bemoeien.

‘Den Haag moet zich 
niet met motorrijden 

bemoeien’
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Rijvaardigheidscursus DIBO

We werden op zaterdag 14 april om 9.00 uur 
verwacht bij DIBO aan de Karel Doormanstraat 
15 in Emmen voor onze rijvaardigheidscursus. 
Deze basiscursus heeft als doel het verhogen 
van de rijvaardigheid met de motor en het juist 
inschatten van bochten te vergroten. 

In totaal waren we met zestien 
leden. Gelukkig was ik niet 
de enige vrouw, want Eppie 
Nieuwlaat en Janna Veendijk 
waren ook aanwezig. Tijdens 
de koffie vernamen we de 
dagindeling en kregen we een 

stukje theorie over bochten- en 
remtechniek. Daarna moesten 
we de baan op. We werden onder 
leiding van Robert en Laurens 
ingedeeld in twee groepen.
 
Motorgymnastiek
Onze groep kreeg eerst 
motorgymnastiek. We moesten 
rondjes rijden met één arm 
omhoog en later met de voet 
op de zitting.  Daarna kregen 
we uitleg over obstakels op de 
weg en hoe deze te nemen. 
We moesten het echter ook in 

de praktijk gaan uitvoeren. We 
hebben over rubberen banden en 
metalen staven gereden én met 
de motor over de wipwap. Dit 
vond ik wel héél spannend. Met 
trillende knieën reed ik richting 
de wipwap, maar gelukkig ging 
het allemaal goed en toen had ik 
de smaak te pakken! 

In de pauze werden we voorzien 
van brood en een heerlijke 
kroket. Ik heb samen met Wim 
Brouwer in de zijspan gezeten 
van de familie Veendijk en 

Rijvaardigheid RijvaardigheidDoor: Renate Schürman

achterop de Honda Goldwing bij 
Bert Kreuze. Wat kun je heerlijk 
ontspannend achterop zitten op 
zo’n Goldwing.
 
Na de pauze werden diverse 
remtechnieken en het rijden van 
bochten geoefend. Het remmen 
moest zowel op een droog als 
nat wegdek. Vooral het remmen 
op nat wegdek vond ik best eng, 
omdat ik in 2008 onderuit ben 
gegaan met mijn vorige motor. 
Deze was helaas total loss. Ik 
kwam er gelukkig met alleen wat 

kleerscheuren vanaf. 

Verschil
Mijn complimenten voor Janna 
Veendijk, wat kan zij rijden op de 
zijspan! Zij deed alle oefeningen 
mee, net of het geen moeite 
kostte. Ook hebben we gezien 
en mogen ervaren hoe het rijdt 
en remt op een nat wegdek mét 
en zonder ABS. Wat een verschil. 
Zonder ABS heb je geen of 
weinig controle over de motor, 
terwijl als je remt met ABS, de 
motor keurig overeind blijft. Dit 

heeft mij wel aan het denken 
gezet en mijn toekomstige 
motor wordt er zeker één met 
ABS.

Na afloop van de cursus kregen 
alle deelnemers een certificaat. 
Dit certificaat geeft bij een aantal 
verzekeringen recht op korting 
geven op de verzekeringspremie. 
Dat is mooi meergenomen. Ik 
vond het een leuke en leerzame 
dag. En komt er een vervolg, dan 
geef ik me hierbij op.

leerzame dag
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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!

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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■ 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


