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Tevens de B.M.W. specialist van Noord-Holland. 

Voor al uw banden – uitlijnen-balanceren – uitlaten – schok-
dempers - accu’s – trekhaken naar : 
SPES AUTOBANDEN 
LAGEDIJKERWEG 9  Ook in Anna Paulowna 
1742 NB  SCHAGEN  Kruiswijk 17 
TELEFOON 0224-298366 Tel: 0223-521027 
info@spesautobanden.nl  ap@spesautobanden.nl 
 

Voor info: WWW.SPESAUTOBANDEN.NL 
Kijk voor openingstijden op onze website of bel ons even op. 
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1761 VB  Anna Paulowna 
(06) 5089 1789 
c.vanden.berg@quicknet.nl 

Bank: Rabobank Noord-Holland Noord.  
IBAN :   NL78 RABO 058.75.45.305 
t.n.v. Penn.m. MC.Mios 

Clubhuis Zoutpad 1 
1761 LS  Anna Paulowna 
(06) 4167 8498 

Beheerder: Jan de Bruin 
(0223) 53 38 19 

E-mail: 
Internet: 

info@mcmios.nl 
www.mcmios.nl 
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Het volgende nummer verschijnt in maart 
Kopij insturen aan de redactie vóór de 15e van de maand.  
 

Het bestuur en de redactie zijn niet aansprakelijk en/of verant-
woordelijk voor de inhoud van de geplaatste brieven en artikelen. 
 

Niets in deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
schriftelijke toestemming van  MC-MIOS 

COLOFON               COLOFON              COLOFON 

 

Opgericht 6 februari 1970 
Aangesloten bij de KNMV, LOOT en MAG en 

ingeschreven bij de K.v.K. te Alkmaar onder nr. 40635413 

Contributie en lidmaatschap: per jaar € 35,-. 

Donateurschap  € 5,-. 

(betalen vóór 1 februari). 

De voorpagina: 
 

De detailfoto’s op de voorpagina van de vorige PIT 
werden herkend door Harry Peper en Klaas 
Poutsma. Het is een Böhmer-
land 600cc OHV uit 1937 van 
Tsjechische makelij (zie voorpa-
gina). Voor € 65.000,00 ben je 
de nieuwe eigenaar. 
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Bestuursberichten  (vergadering 5 nov.2013) 
 

Het was een echte herfst avond met 2 afberichten; 
Jan Geersing en Cees v.d. Berg. Sjako kwam iets 
later. Bram Ernens (van de ledenadministratie) was 
uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen en 
was aanwezig. Voorafgaand aan de vergadering 
hadden we een apart gesprek met het “barteam” 
Jan de Bruin, Erik Koppel en Andre Schot. In dit ge-
sprek kwamen vragen naar boven m.b.t. de rokers. 
Tot op heden is er voor deze mensen geen duidelij-
ke plek aanwezig. De oplossing hiervoor is gevon-
den in het openen van de container zodat daar ge-
rookt kan worden op de vrijdagavond. Het is echter 
niet toegestaan om de drankjes mee te nemen in de 
container. Verder kwam er nog het internetgebruik 
ter sprake. Op dit moment is er geen internet be-
schikbaar maar we gaan hier achteraan. Het gaat er 
wel van komen maar het moet nog geregeld wor-
den. Om 20.45 uur werd het barteam bedankt voor 
hun inbreng en gingen we verder met de vergade-
ring. Er waren weinig ingekomen stukken die van 
belang waren. Bram Ernens van de ledenadmini-
stratie heeft aangegeven het prettig te vinden als 
ieder lid akkoord gaat met automatisch incasseren 
van de ledengelden. Verder is het ook erg belangrijk 
dat leden eventueel de gewijzigde e-mailadressen 
doorgegeven aan Bram, zodat deze verwerkt kun-
nen worden in de administratie en zo dus up-to-date 
blijft. De nieuwe website staat in de steigers zodat 
we er meer en beter gebruik van kunnen maken. 
De eventuele nieuwe datum voor het CRT evene-
ment in Den Helder 2014 staat op 24 augustus. De 
voorzitter en de secretaris gaan op 23 november 
naar Veenendaal om daar deze data door te ne-
men. We zijn nog wel dringend op zoek naar 3 nieu-
we CRT-commissie leden die ons kunnen helpen 
om dit mogelijk te maken. Het is een belangrijk eve-
nement geworden voor onze MIOS clubkas. Hier 
geldt duidelijk het citaat van Dirk Brugman; 
“evenementen genereren het binnenkomende geld 
bij de MIOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Al met al hadden we dus veel te bespreken en zo 
was het al snel 23.15 uur. 
Tot ziens in het clubhuis. 
Groeten 
 

Marco Bakker 

Bestuursberichten  (vergadering 3 dec.2013) 
 

Om 20.00 uur word de vergadering geopend, Hans 
Wijnker is verhinderd en dus niet aanwezig. Wel 
aanwezig was Jan de Bruin namens het barteam 
om gang van zaken door te nemen en ook Leon 
was aanwezig voor overleg van de oude Joekeldag 
weer te houden begin juli. Het is al bijna 21.00 uur 
als we Leon als uitzwaaien en met onze eigen 
agenda punten beginnen. Een van de vaste punten 
die voorbij komt is de agenda van de winteravonden 
vulling. Ik kan u melden dat er weer iets nieuws  ge-
vonden is, te weten een avond over Verkeersveilig-

heid te houden door Ruud Kuntzel, Verkeers Advi-
seur van de Politie te Schagen. een leerzame 
avond denk ik zelf, omdat er nog heel wat verkeers-
regels zijn verandert of bijgekomen. Ook de data 
voor de jaarvergadering en Miosrit geprikt. Ook kan 
ik melden dat er weer nieuwe toerboekjes achter de 
bar verkrijgbaar, en voor diegene welke het zijn ver-
geten graag per omgaande het oude toerboekje bij 
Marco Bakker inleveren. Verder nog gehad over za-
ken zoals de nieuwe web site   waar nog aan word 
gewerkt , onderhoud van het clubhuis en een op-
roep van Dick Zwaan voor alle lezers  van ons club-
blad de PIT. Het word steeds lastiger om het club-
blad te vullen  met verhalen en foto ’s, gewoonweg 
omdat er steeds minder binnenkomt om in het club-
blad te plaatsen. het hoeft niet perse over motoren 
of reizen te gaan. heb je een hobby  met kippen, 
fietsen, schilderen, maakt niet uit. Stuur een fotootje 
en of een leuk verhaaltje naar de redactie. 
 

Met groeten van Cees v d Berg  

Het andere motorrijden. 
 

Begin april beginnen weer de diverse wegwedstrij-
den voor wielrenners in de kop van Noord Holland. 
Een probleem wat regelmatig opduikt is het gebrek 
aan motorrijders voor de begeleiding van diverse 
soorten weg wedstrijden. 
Vanuit de diverse organisaties is voor dit jaar weer 
het verzoek gekomen voor motorbegeleiding van de 
diverse wedstrijden. 
 

Voorlopige kalender voor 2014. 
 

• Zondagmiddag 06 april 
 Vikingtoer op Wieringen 

• Woensdagavond 30 april 
 Ploegentijdrit Wieringerwaard 

• Woensdag 21 mei 
 Aficom tijdrit Hippolytushoef 

• Zaterdagavond 21 juni 
 Ronde van Westerland 

• Zaterdagavond 30 augustus 
 Ronde van Den Oever 
 

Heb je interesse, bel me of mail me: 
(M) 06 4025 3542 
(E) peperfalco@quicknet.nl 
 
Sie Joe op de (motor)fiets 
HP 
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2  9   3 4   
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   6  8  7  
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3 6 2 8 5 1 7 9 4 

7 9 8 5 4 6 1 3 2 

5 2 6 1 9 3 8 4 7 

1 3 4 2 8 7 9 6 5 

Puzzel 
 

Vul het diagram op een zodanige manier in dat alle 
cijfers van 1 tot en met 9 slechts één keer voorko-
men in alle horizontale rijen en verticale kolom-
men, en dat alle cijfers van 1 tot en met 9 voorko-
men in elk van de vijftien kaders van 3 x 3 vakjes. 

De oplossing kunt u opsturen naar de redactie. De 
oplossing van de puzzel in het vorige nummer staat 
hieronder. Dit voor diegenen die het wel geprobeerd 
hebben maar er niet uit kwamen. 

Er waren afgelopen keer 11 inzendingen, waarvan 
allen goed zijn ingevuld: 
 

- Leon van der Poel - Klaas Poutsma 
- André Schot  - Ben Schot 
- Gerard Nijhuis  - Arie Wit 
- Ben Wissink  - Jan Karel 
- Andre Helmhout - Hans Jager 
- Arie Kouseband 

MIOS feliciteert 

Februari 

1 Marianne Ansink 10 Erwin vd Putten 

2 Jan Daas 10 Paul van der Meer 

4 Ronald Goedhart 11 Gerard van der Park 

4 Arjan de Vries 11 Arie Wit 

10 Arie Bakker   

Maart 

2 Nico Bouwes 15 Cocky Poel 

5 Peter van der Ploeg 16 Andre Schot 

7 Frank Ruyter 30 Robert de Jong 

15 Dirk Brugman 31 Kees Blokker 

6 Rem Kant 12 Sjaak van Grieken 

7 Remco Bakker 18 Willem Zut 

7 Jan Schouten 25 Ben Wissink 

9 Aad Slotemaker 29 Eric Schot 

    

April 

6 Merel Peper 11 Piet van der Voort 

7 Sjaak Schouten 15 Jan de Bruin 

8 Jacqueline Bouwes 15 Kees Vendrig 

9 Ineke van Wensum 21 Koos van Fruchten 

10 Sjef Kleefstra 25 Loek Rietmeijer 

6 Marco Beukema 24 Ivonne Peper 

Staat uw verjaardag er niet bij of niet goed ver-
meld, geef dat dan door aan de redactie.  

PIT-parels 
 

Nieuwe leden: 
 

Harry Bouwman 
Randweg 1, 
1671 GG Medemblik 
email: bouwmanh@quicknet.nl 
 

E.S. (Ted) Levinson 
Kuileweid 34, 
1797 SC Tuitjenhorn 
Geb.dat.: 14-08-1953 
Motor: Motoguzzi Bellogio 
 

Martin Kater 
Burg. Lovinkstraat 85, 
1764 GD Breezand 
Geb.dat.: 29-01-1982 
Motor: Yamaha TDM 850 
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Bestuursberichten (vergadering 7 jan.2014) 
 

Dit is dan de eerste vergadering voor het bestuur in 
2014, Cees had af bericht gegeven vanwege een 
griepje maar voor de rest was een ieder aanwezig. 
Het bar team was ook weer aanwezig om samen 
met het bestuur alles af te stemmen, zo kan het be-
stuur niet in de fout gaan en komt het bar team niet 
voor verrassingen te staan, dat is in het verleden 
nog wel eens gebeurd. Wat is er deze avond alle-
maal aan de orde geweest. Eerst met het Jan en 
André alles doorgenomen het onder komen voor de 
mensen die een sigaretje of sigaartje willen roken ik 
denk dat het een mooi plek is geworden alles is 
daar nu netjes er staat een tafel met een paar stoel-
tjes dus wat wil je nog meer. Zo ook nog weer een 
paar avonden doorgenomen om op de vrijdag nog 
wat te doen (zie pit) de mannen nemen na drie 
kwartier afscheid van ons dus het bestuur gaat nu 
weer verder met de Notulen en de Agenda. Arie en 
Bram zijn bij Dirk op bezoek geweest om hem na-
mens MIOS te bedanken voor het vele werk wat hij 
in de loop der jaren voor club heeft gedaan het wa-
ren ondanks alles toch weer een paar leuke uurtjes. 
We hebben het ook weer over een tourcommissie 
gehad om die weer in het leven te roepen omdat er 
toch weer de vraag is bij onze nieuwe leden om toer 
tochten te willen rijden woord vervolgt. Ook aan-
dacht aan de nieuwe Horeca wet die gaat weer ver-
anderen wat betreft  wanneer moet er gestopt wor-
den met bier tappen, als ik het goed heb begrepen 
zal het laatste biertje om 24.00 uur getapt mogen 
worden. De verkeersregelaar komt as vrijdag in het 
clubhuis zijn verhaaltje doen, daar kunnen weer wat 
van op steken en het komende seizoen ons voor-
deel mee doen want dan weten we weer hoe het 
allemaal moet. Ook de Pit is weer ter sprake geko-
men dat woord zo langzamer hand toch een pro-
bleem, en wat is dan het probleem er komt te weinig 
voor om het blad leuk te houden. Dick moet van al-
les doen om het blad goed gevuld te krijgen dus le-
den als de Pit voor jullie zo belangrijk is stuur dan 
snel een stukje naar Dick Zwaan het hoeft niet per-
se over motoren te gaan een ander verhaal kan ook 
mooi zijn. Het bestuur is ook al weer druk bezig om 
alles voor de jaar vergadering in gereedheid te 
brengen we doen ons best om alles zo duidelijk mo-
gelijk naar buiten te brengen dat is ons streven. Er 
is nog een mededeling die moet ik nog even kwijt 
zeer binnen kort is er ook internet in het clubhuis, 
hier is al heel wat om te doen geweest maar nu is 
toch besloten om het te gaan doen de een blij de 
ander misschien iets minder, maar ik hoop wel dat 
het niet ten koste gaat van de gezelligheid. Het is 
inmiddels 23:15 uur geworden ik denk dat alles ge-
zegd is, sluit de voorzitter de vergadering en wenst 
een ieder wel thuis. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Arie Bakker 

Bestuursberichten (vergadering 4 feb.2014) 
 

Van de Voorzitter, 
Het is alweer 5 feb, gisteravond vergadering gehad 
met het hoofdbestuur en daar was ook Dick aanwe-
zig toen nog even over de Pit gehad en als ik snel 
was kon er nog een stukje van mij in. Wat gaat de 
tijd toch snel ik zat nog even wat in de oude Pit te 
lezen daar stond ook een stukje van mij in maar dan 
kijk je naar de datum en dan is die alweer van Mei 
2013. Als we nog even achterom kijken dan kunnen 
we wel zeggen dat we in 2013 toch nog veel mooi 
weer hebben gehad en nog goed hebben kunnen 
toeren. Maar nu zitten we alweer in 2014 en wat zal 
dit jaar ons allemaal te wachten staan. Ik hoop van 
veel leuke dingen en veel motor plezier, maar dat 
zal bij mij wat minder zijn tenminste op de BMW 
1300 S want ik ben namelijk gestopt met de tourmo-
tor. Deze stond meer in de schuur dan dat hij nog 
reed dus die aan Marco overgedaan kan die ook 
nog eens lekker sturen, en als ik nog wel eens een 
rondje wil dat staat er nog wel wat. De jaarvergade-
ring die is ook al weer in zicht wij hopen als bestuur 
dat er veel leden op af komen en dat we weer kun-
nen zeggen zo is het allemaal gegaan en zo gaan 
we weer verder met ons alle. Wij hopen dan ook als 
bestuur op een grote opkomst en als er mensen zijn 
met ideeën kom daar dan mee naar buiten en dan 
kan het bestuur kijken of we daar een invulling aan 
kunnen geven. Zoals jullie in deze Pit kunnen lezen 
is het bestuur druk bezig om het voor de leden weer 
leuk te maken de tourritten komen er weer, ook de 
buitenlandse tour staat dit jaar weer op papier de 
Mios rit als een van de eerste Oude Joekel dag dus 
weer genoeg te doen. Ook het CRT evenement 
gaat dit jaar weer door het was nog even spannend 
omdat er 3 mensen zijn gestopt in de commissie 
waarvan ik er een van was maar ik ben weer op 
mijn besluit terug gekomen en ga er dit jaar weer 
voor. We hebben ook nog 2 nieuwe mensen gevon-
den om ons bij te staan want het is toch allemaal 
veel werk. Mochten er nog leden zijn die ons nog 
willen helpen meld je dan even bij het bestuur. De 
vrijwilligersavond is er dit jaar ook weer, vond het 
verleden jaar erg gezellig hopen dus nu ook weer 
op een grote opkomst. De vrijwilligers worden zo 
snel mogelijk benaderd door ons, mochten we ie-
mand vergeten meld je dan even aan bij bestuur. 
Aanstaande vrijdag komt Dirk de Vries weer een 
paar van zijn mooi films laten zien en Juke komt 
nog even laten zien hoe hij met zijn motor over de 
haven sprong in Den Oever of het gelukt is? Wij 
wensen al onze leden veel Motor plezier in 2014 en 
hopen elkaar op welk evenement dan ook even te 
zien en bij te praten. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Arie Bakker 
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>>>>> 12(+1) vragen aan <<<<< 
 

Eerst maar even voorstellen, mijn bezoeken aan het 
clubhuis zijn niet zo frequent dat niet iedereen mij 
kent. 
 

Jaco Balder, wonende te Amstelveen, getrouwd 
met Karin, twee dochters en inmiddels twee klein-
dochters, 4 en 5 jaar oud, en twee schoonzoons, 
waarvan één motorrijd. 
 

Wonende te Amstelveen, lid van MIOS, lekker in de 
buurt hoor ik jullie denken. Begin 90tiger jaren door 
Bram meegenomen naar de motorclub waar hij lid 
van was, MIOS, vol enthousiasme vertelde hij over 
de club, de mensen en de ritten. De stoute motor-
laarzen aangetrokken en mijn eerste MIOS rit was 
een feit. Geweldig, zondagochtend aan de Grasweg 
in het “oude” clubhuis, al die motoren en allemaal 
eensgezinde mensen, motorliefhebbers. Ja dat 
sprak mij aan en vanaf dat moment MIOS lid en nog 
elke rit die ik met de mannen rij brengt dit gevoel 
naar boven. Daar wil ik Bram voor bedanken! 
 
 

Als je een motor was, wat zou je dan zijn en 
waarom? 
Dat zou een GP motor zijn, ik zou wel eens willen 
weten/voelen hoe het nu eigenlijk moet, tot hoever 
kan het gaan, de allemachtige acceleratie het on-
waarschijnlijke remvermogen en de duizelingwek-
kende snelheid op zo’n kort stuk. 
 

Zelf denk ook ik, wat kan ik toch lekker rijden en kijk 
mij nu gaan maar als ik deze heren zie stijgt het 
schaamrood me naar de kaken. Tuurlijk, ander om-
standigheden, vanaf hun tweede jaar op een poc-
ketbike etc, etc. toch ben ik jaloers, jullie ook niet 
een beetje? 
 

Hoe ziet je wagen/motorpark eruit? 
Golf, Peugeot 206 cc, Kymko like (stadsvervoer) en 
natuurlijk mijn Kawasaki. 

 

Wat was je eerste motor en wat was je droom-
motor? 
Ik heb het geluk gehad dat mijn vader mijn op m’n 
15de liet rijden op zijn motor BMW 600 nog wat, pa 
achterop en ik sturen in o.a. Wieringenmeer, dat 

was mijn eerste ervaring met zelf motorrijden, daar-
voor vele ritten bij pa achterop gezeten. Mijn passie 
was niet meer te remmen en ik wilde zelf een motor 
hebben en rijden, op m’n 17de een Honda 500 Four 
van een dienstkameraad overgenomen. Zwart/
Groen, Marshal 4/1 uitlaat erop wat een plaatje mijn 
eerste motor. Maar ja laat die maar in de garage 
staan en ga dan maar weer op je opgevoerde Ya-
maha de straat op………..Nagenoeg alle weeken-
den samen met pa op pad, pa op de BMW ik de 
Honda, moest altijd achter pa blijven rijden, maar de 
laatste 10/15 km mocht ik “los” nou dat was mijn 
moment, orgastisch zullen we maar zeggen. 
 

Mijn droommotor, lastig, waar ik nu mee rij is een 
feestje, de nieuwe Z1000 misschien, nogmaals 
moeilijke vraag, moet nog gebouwd worden zullen 
we maar zeggen . 
 

Wat is je mooiste motorvakantie land en waar-
om? 
Dat is er niet één maar meerdere, mijn trip naar de 
Himalaya was zeer indrukwekkend, maar de trips 
die we in juni maken met enkele MIOS leden zijn 
onvergetelijk. Ik kan niet wachten in het voorjaar om 
weer op te stappen, de ritten te gaan rijden, het ge-
voel van…………vul maar in dat is voor een ieder 
anders. Maar dan komt juni, s ’morgens vroeg, zo’n 
koele Juni ochtend en wetende dat het die dag mooi 
weer wordt. De gepoetste motor uit de schuur en de 
bepakking erop, klaar om weg te gaan. Moeders 
een kus, voorzichtig hé hoor ik haar zeggen, tuurlijk 
ik blijf achter Martien en Harry en die rijden rus-
tig………… De A2 op en naar het tankstation bij 
Breukelen, wachten op de overige deelnemers en 
dan gezamenlijk op pad en genieten. 
 

Dat zijn de mooiste motorvakanties, ik vind het ook 
onbegrijpelijk dat er zo weinig mensen meegaan, 
juni 2013 zijn we naar Bologna geweest, rondleiding 
in de Ducati fabriek. Daar waren motorrijders mee 
die voor de eerste keer zo’n rit hebben gedaan, la-
chend deden ze s’ morgens hun helm op en la-
chend ging deze s ’avonds weer af, ik wil zeggen, 
het is genieten, genieten, genieten, rijden langs 
prachtige wegen, wegen met bochten (als ik hier 
een rotonde tegenkom voel ik de spanning al in m’n 
broek) daar hebben ze pas wegen en bochten en 
dat is wat elke motorrijder toch wil? Dat zie ik niet 
terug in het aantal deelnemers en ga er vanuit dat 
we in 2014 met een veel grotere groep op pad 
gaan, genietend want, motorrijden is ons streven, 
toch??? 
 

Wat is de hoogste snelheid die je ooit gereden 
hebt en waar was dat? 
Van Martien konden we lezen dat hij met 245 km 
werd ingehaald door Dirk H. en mijzelf, dan hebben 
wij minstens 246 gereden ☺ en toen schakelde we 
naar de hoogste versnelling…… Maar ja wat is 
snelheid, 300 op de afsluitdijk is niets aan maar 160 
op de een van de dijkjes geeft meer adrenaline, dus 
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Bovenstaande tabel is levend van vorm en dus constant aan verandering onderhevig. Getracht wordt 
om deze zo actueel mogelijk te houden. Ondanks dat kunnen we niet uitsluiten dat er zo nu en dan een 
foutje in kan sluipen. 

Datum Tijd Evenement/activiteit/omschrijving Opmerking Actie

7-feb vr 20:30 Clubhuis open, Filmavond met historisch beeldmateriaal (door Dirk de Vries) Arie B

14-feb vr 20:30 Clubhuis open Barteam

21-feb vr 20:30 Clubhuis open, "Kezen", Spellen avond Sjaco

28-feb vr 20:00 Klaverjassen 6e Jan de B

7-mrt vr 20:30 Vrijwilligersavond Bestuur

14-mrt vr 20:30 Clubhuis open Barteam

15-mrt za 10:30 Openhuis museum Arie Bakker open van 10:30 tot 18:00 uur

21-mrt vr 20:30 Clubhuis open Barteam

28-mrt vr 20:00 Klaverjassen 7e Jan de B

4-apr vr 20:30 Clubhuis open Barteam

11-apr vr 20:30 Jaarvergadering MC MIOS Bestuur

13-apr zo 38e MC MIOS Toerrit

18-apr vr 20:00 Klaverjassen (laatste + prijsuitreiking) Jan de B

25-apr vr 20:30 Clubhuis open Barteam

2-mei vr 20:30 Clubhuis open Barteam

4-mei zo 8:00 MIOS Megarit 2014 Vertrek vanaf clubhuis Theo R

9-mei vr 20:30 Clubhuis open Barteam

16-mei vr 20:30 Clubhuis open Barteam

23-mei vr 20:30 Clubhuis open Barteam

30-mei vr 20:30 Clubhuis open Barteam

1-jun zo 12e Wil Hartog Toerrit Nico R

6-jun vr vertrek 4 daagse MC MIOS Pinksterweekend (6 t/m 9 juni) Jeff vd P

14-jun za vertrek 7 daagse MMM toer 2014 (14 t/m 21 juni) Nico B

6-jul zo Ouwe Joekels (info volgt) Clubhuis MC MIOS Leon vd P

23-aug za Opbouwwerkzaamheden CRT circuit De Kooy Vrijwilligers gevraagd

24-aug zo CRT Evenement De Kooy Vrijwilligers gevraagd

14-sep zo 15e Quatrorit (ca. 200km) Jan R

19-sep vr September weekend (19 t/m 21 sep) Vertrek vanaf clubhuis Nico B

2-okt zo Paddorit Vertrek vanaf clubhuis Sjaco

Okt. 2014

MC MIOS Activiteitenkalender & Openingstijden Clubhuis 2014

Mei 2014

Jun. 2014

Jul. 2014

Aug. 2014

Sep. 2014

Feb. 2014

Mrt. 2014

Apr. 2014
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snelheid, ach de grens ligt voor een ieder op een 
ander niveau . 
 

Wat voor bladen lees je? 
Qua motorbladen de Moto73. 
 

Wat was het laatste boek dat je gelezen hebt? 
Ik ben op dit moment bezig met Lee Child / Jack 
Reacher de Achtervolging. Spannende verhalen en 
leest makkelijk weg, goed voor de ontspanning. 
 

Heb je weleens een ongeval gehad met de motor 
en wat was de laatste? 
Ja dat heb ik, een mooie woensdagmiddag richting 
Filzmoos/Oostenrijk prachtige bergpas, de route gaf 
aan rechtsaf maar het was nog vroeg dus zijn we 
doorgereden naar de top, daar zou een mooi uit-
zicht zijn, inderdaad prachtig, adembenemend, on-
voorstelbaar nog nooit eerder gezien, een parkeer-
plaats met alleen maar bussen en weinig uitzicht, 
een teleurstelling dus. 
 

Omdraaien en wegwezen richting Filzmoos, de 
vriendelijk Ellen stond op ons te wachten. Bij het 
wegrijden kreeg Harry een insect in zijn oog en hij 
had moeite deze eruit te krijgen, ik reed naast hem 
om te kijken of alles goed ging, zonder gas reden 
we zeer rustig verder, één van de andere van de 
groep keek nog even naar links om te genieten van 
het uitzicht, gaf gas en toen zag hij ons rijden, zijn 
snelheid was zo dat hij mij niet meer kon ontwijken 
en reed mij vanachter aan, dat ging niet goed, mo-
tor op z’n kant kuipschade, spiegel stuk maar ook 
het carterdeksel was kapot en lekte olie, einde va-
kantie. Als motormannen onder elkaar hebben we 
afgesproken niet te zeggen wie mij heeft aangere-
den, toch Martien! ☺  
 

Dit was sowieso een slechte week, Nico een onge-
luk, Marco motorische problemen en later met een 
leenmotor ook nog een ongeluk gehad, maar alles 
zonder persoonlijk letsel . 
 

Wat eet je meestal als je met de motor onderweg 
bent? 
Gezien het feit we op zoveel verschillende plekken 
zijn geweest laten we het meestal afhangen van de 
lokale specialiteit, dat kan van alles zijn, in Neder-
land meestal een uitsmijter of een kop soep. 
 

Hoeveel motoren heb je gehad en hoeveel kilo-
meter heb je op de motor afgelegd in je motor-
carrière? 
Begonnen met een Honda 500 Four, Kawa 650Z , 
Kawa z1000 4x,  Honda CBX 6 cil. , ZZR600 
 

Alle 5 de modellen van de ZX9R en nu de ZX10R, 
dit is mijn 14de motor. Aantal kilometers heb ik niet 
bijgehouden maar dat moet aanzienlijk zijn . 
 

Waar was je laatste bekeuring voor? 
Gelukkig is dat even geleden maar dat was voor 
snelheid met de auto. 
 

Wat vind je de mooiste uitvinding mbt het mo-
torrijden? 

Dit vind ik een lastige vraag, de motoren evalueren, 
worden lichter, sneller, vertragen beter, hebben een 
geweldige wegligging, dat was jaren geleden an-
ders, elke keer denk ik, nu kan het niet beter en 
toch komen ze met een volgende model waar weer 
iets verandert. Dus laat ik zeggen de evolutie van 
de motoren. 
 

Wat doe je om te ontspannen? 
Natuurlijk motorrijden, hardlopen (als de blessure 
het toelaat) fietsen(race), lezen, lekker eropuit met 
m’n vrouw, hapje eten, winkelen en zelf koken. 
 

Verder wil ik zeggen dat we een allemachtige mooie 
club hebben, een clubhuis die zijn tweede niet kent 
in Nederland, geweldige mensen die de club belan-
geloos besturen en alles tot in details regelen. Dat 
mag ook gezegd worden. Verder hoop ik echt dat er 
meer leden zich aangesproken voelen om de mach-
tige motor week in juni mee te gaan, vraag het aan 
de mensen die al mee zijn geweest en je zult en-
thousiast raken. Gewoon doen en je wilt elk jaar 
mee!! 
 

Ik geef de pen door aan; 
een van de trouwe MIOS leden die in juni ook altijd 
mee gaat  
Marco Beukema. 
 

Oproep ter versterking van het Barteam. 
 

Op dit moment missen wij 1 á 2 mensen (dames 
zijn zeker welkom) om het Barteam op voldoende 
sterkte te krijgen. Wie ziet het zitten om dit enthou-
siaste team aan te vullen en zo nu en dan per toer-
beurt een helpende hand te bieden. Heb je interes-
se kom dan een keer naar het clubgebouw en maak 
eens een praatje met een van de teamleden. 

€  €  €  €  €  €  €  €  €  €  €  € 
Contributie perikelen: 
 
Het is weer zo ver! Bij het uitkomen van deze PIT 
betekent het dat de penningmeester weer traditie 
getrouw een herinnering schrijft voor de enige echte 
verplichting binnen onze motorclub: 
 

De contributie voor 2014.  
 
Heeft u geen machtiging en heeft u uw contributie 
nog niet betaald, doe dat dan snel, want de uiterste 
betaaldatum van 1 februari is inmiddels verstreken! 
 
Nieuw is wel dat er op gelet dient te worden dat het 
rekeningnummer van de motorclub is gewijzigd in 
een IBAN nummer. Let hier wel op!!!  
Het IBAN nummer is NL78 RABO 058.75.45.305 
 
met vriendelijke groet, 
Sjaco Stokman 
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MIOS  kampeerweekend 2014, 19  t/m 21 September 
 

Bij deze willen wij iedereen weer uitnodigen om mee doen met ons altijd weer gezellige septem-
berweekend. Dit jaar gaan we met z’n allen naar het mooie Twente. We hebben geboekt bij de 
Pol in Haaksbergen, daar is het weekend “de Langenberg “ voor ons beschikbaar. Als er meer 
als 35 personen meegaan hebben we ook nog een optie op het 6 persoons appartement. De 
kosten zullen net als vorig jaar weer rond de € 85,- per persoon bedragen. Het juiste bedrag weten we pas als 
er bekend is hoeveel mensen er mee gaan. 
Bij de Pol, kunnen we oa. buiten lekker rondom de grote vuurkorf zitten. Een potje voetbal of beach volleybal 
kan ook. Binnen lekkere zithoek met openhaard, tafelvoetbal, stamtafel. Huur van sauna en / of Hottub. 
 

Let op. ook hier geldt net als vorig jaar dat luidruchtige groepen en geluidsoverlast in de avonduren niet geac-
cepteerd wordt.  
 

Wat gaan we zoal doen; 
 

Vrijdag 19 sept. Gezamenlijke toertocht naar Haaksbergen.  ‘s Avonds met z’n allen lekker eten. 
Zaterdag 20 sept. Diverse mogelijkheden, of een toertocht van ca 200 km, grotendeels door Duitsland.  Ook 
zijn er in de regio veel mogelijkheden om de dag door te brengen. Hieronder enkele mogelijkheden, (er zijn er 
nog meer, deze info is ook op locatie beschikbaar en als je er prijs op stelt kan ik het ook mailen). We sluiten 
de dag af met een gezellige barbecue en eventueel nog een verrassing. 
Zondag 21 sept. Na het uitslapen en ontbijt, met  z’n allen opruimen en dan ieder voor zich naar huis, nog een 
rondje door de omgeving of met een groepje de route naar huis volgen 
 

Wanneer:  vrijdag 19-09 t/m zondag, 21-09 2014 
Vertrek van Clubhuis : 09:30 uur ( na de Koffie ) 
Kosten per persoon: ± €   85,- 
Beddengoed zelf meenemen (kan met beschikbare auto’s worden vervoerd,  
andere bagage ook! ) 
Graag zo spoedig mogelijk opgeven per email of via de lijst in het clubhuis 
Voor vragen kunt u terecht bij Jan Geersing of Nico Bouwes. 
 

Jan; jangeersing@hotmail.com Nico; bouwes@planet.nl 
 (M) 06 4826 2996  (T) 0224 571 105  (M) 06 1399 4951 
 

Mios secr.; info@mcmios.nl 
 
Diverse informatie van bezienswaardigheden in de omgeving van haaksbergen. 
 

Delden, monumentaal stadje met veel galerieën  
www.vvvhofvantwente.nl  www.wendezoele.nl  www.twickel.nl  
Lekker ronddwalen in het monumentale stadje Delden, veel evenementen zoals de streekmarkt. 
Overal is de band voelbaar met het prachtige Kasteel Twickel. Bezoek de kasteeltuin,  ga lekker theedrinken in 
de oranjerie of neem een kijkje bij de oude museumboerderij  Wendezoele. 
 

Dragonheart 
www.dragonheart.nl 
Van Ridderwinkel waar alles te koop is op middeleeuws gebied tot een spetterend uilen demo-team, waar je 
zelf de uilen kunt laten vliegen. Laat je ook verrassen door ons Middeleeuws Genootschap Dragonheart die op 
het erf oude ambachten laat zien. Beleef de middeleeuwen op de schitterende boerderij erve `t Stroink 
 

Waterpark Het Lankheet: Maak kennis met mogelijkheden van duurzame oplossingen voor water, land, na-
tuur en energie 
www.waterparklankheet.nl  
Op het 500 ha grote landgoed ”Het Lankheet” is het mogelijk om te ervaren hoe met behulp van waterzuivering 
door riet een bijdrage wordt geleverd aan een mogelijke oplossing van de waterproblematiek en hoe wordt in-
gespeeld op de klimaatverandering. Indien u wilt deelnemen aan deze interessante excursies, dan kunt u zich 
op excursiedagen, iedere eerste zaterdag van de maand, om 10:00 uur melden bij het Veldwerkcentrum, Lank-
heterweg 6 in Haaksbergen.  
Duur: circa 2,5 uur, Aanvang: 10:00 uur. Vertrekpunt: Veldwerkcentrum, Lankheterweg 6, Haaksbergen 
Groepen kunnen in overleg op andere tijden een excursie reserveren. Ook is het mogelijk op eigen gelegen-
heid het park te bezoeken, dit is gratis. Een wandelroute door het park is bij de VVV te koop. 
Contact : Eric Brinkcmann - 06 53 717724 
Prijsindicatie excursie: 5,= p.p. 
 

www.beleeftwente.nl  
www.vvvhaaksbergen.nl  
www.vvvenschede.nl   
www.de-pol.nl 
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MIOS Megarit 2014 
 

Dit jaar wederom de Megarit op de 1e zondag van mei, op 4 mei dus. Ook dit jaar is hij weer vanaf het 
clubhuis tot aan Den Oever. We gaan nu echter eerst via wat vlotte wegen naar Enkhuizen en de Lelydijk 
over, dan verder langs het Ketelmeer. In Zwolle doen we dan ff een bakkie en daarna gaan we echt toe-
ren, na Hardenberg gaan we Duitsland in, het is daar echt leuk rijden alwaar we onderweg nog even op 
zoek gaan naar een plekje om iets te eten. Dan iets noordelijker en langs de Friese westkust en de Afsluit-
dijk weer terug naar huis (bij elkaar een afstand van ca.350km). 
 
‘’s Morgens om half 8 staat in het clubhuis de koffie klaar zodat we dan om 8 uur kunnen gaan rijden. 

 
De route is alleen op GPS beschikbaar voor Garmin en Tomtom. 
Ik zal hem tzt (na de Mios rit) op de Mios Site zetten en in de Cloud van BaseCamp  (Mios Route`s Data-
base) 
 

Hierop staan de route`s in de laatste kaartversie, NT en NTU. NTU wordt door de nieuwe Garmin`s ge-
bruikt vanaf de Zumo 350, er zitten flinke (technische) verschillen tussen nt en ntu. Gebruik dus voor de 
Zumo 350/390 (en nieuwer) de NTU versie en de NT voor de andere toestellen. 
Op verzoek kan ik natuurlijk ook de oudere 
kaartversie`s leveren. 
 

Tot 4 mei   Theo Ruig 

Voorlopige Agenda 
CRT Evenementen 
2014 

25-mei zo Winkel 

9-jun ma Varsseveld, 2e Pinksterdag 

15-jun zo Winsum 

21 jun za Gramsbergen 

15-aug vr Veenendaal (Endurance) 

16-aug Za Veenendaal (Demo) 

24-aug zo Den Helder (De Kooy) 

6-sep za Basse 

14-sep zo Purmerend 

20-sep za Anjum 

27-sep za Giesen 

Agenda 
HMV Evenementen 
2014 

26-apr za Holten, Koningsdag 

18-mei zo Zuidplas 

24-mei za Rockanje 

29-mei do Nunspeet, Hemelvaartsdag 

9-jun ma Tubbergen, 2e Pinksterdag 

14-jun za Wemeldinge 

22-jun Zo Boekel 

20-jul zo Schagen 

2-aug za Barneveld 

17-aug zo Mill 

24-aug zo Eext 

7-sep zo Vorden 

21-sep zo Zuidbroek 
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MIOS Kezen toernooi  
 

Voor het derde achtereenvolgende jaar wordt het  
"open MIOS Kezen" toernooi gespeeld. Het bord 
spelletje Kezen heeft in Nederland een grote vlucht 
genomen.  
Er wordt gespeeld in koppels van 2 personen, die 
de strijd iedere keer weer opnemen tegen een an-
der koppel.  
Mocht je in het bezit zijn van een Kezen bord, neem 
dat dan die avond mee ! 
 

Inschrijving is vanaf 20:30 uur. 
Wanneer : vrijdag, 21 februari  2014 
Waar : Clubhuis, Zoutpad 1, 
    1761 LS Anna Paulowna 
Aanvang : 20.30 uur  

met vriendelijke groet, 
Sjaco Stokman 

Technische avond bij 

Altijd al willen weten wat er achter de technische 
deuren bij dit bedrijf gebeurt??? 
Wel eens een vermogenstest willen zien??? 
Weten hoe jouw motor het beste functioneert??? 
Speciaal voor MIOS leden bestaat er de mogelijk-
heid om binnenkort een rondleiding te krijgen en na 
afloop onder het genot van een drankje je 
(technische) vragen te stellen aan de specialisten.  
De datum is in overleg en hangt af van het aantal 
inschrijvingen. Vanaf nu kan je je inschrijven voor 
deze boeiende rondleiding de uitnodiging volgt! 
De intekenlijst hangt in het clubhuis, dus wil je dit 
niet missen schrijf je dan op tijd in!!! 
 

met vriendelijke groet, 
Sjaco Stokman 
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Vakantiegevolgen 
 
Onze vakantie van 2011 heeft zich zelfs vorig jaar nog doen gelden. 
Van het wel en wee in die vakantie is toen een artikeltje in de Pit verschenen met de titel: Zijspan
(nende) belevenissen. De kern van het gebeuren was toch wel de hernieuwde kennismaking met 
het URS racezijspan van Helmut Fath. In een gesprek met één van de mensen rond het URS ge-
beuren, werd mij verteld dat er iemand in Nederland bezig was een boek te maken van Helmut 
Fath en zijn tijdgenoot, Friedel Münch. Even later ben ik in contact gekomen met die schrijver, Erik 
Meesters en dat heeft gevolgen gehad. 
 
Al vanaf het begin ben ik onder de indruk geweest van de prestaties van zijspancoureur en techni-
cus Helmut Fath en kreeg ook interesse voor zijn racemotoren. Al in 1955 bouwde Helmut Fath de 
eerste Duitse kneeler en in 1960 werd hij samen met passagier Alfred Wohlgemuth wereldkampi-
oen met zijn zelf getunede BMW die veel sneller was dan de fabrieksmotoren. Daarna ontwikkelde 
hij samen met Peter Kuhn, Horst Owesle en Paul Smetana een viercilinder 500 cc die het moest 
opnemen tegen de machtige BMW hegemonie. Dat lukte in 1968 toen hij met passagier Wolfgang 
Kalauch wereldkampioen werd. Dit was toch echt een huzarenstuk om met een zelf ontworpen en 
gebouwde motor wereldkampioen worden. Deze viercilinder URS was niet zomaar nagebouwd 
van één of andere bestaande motor, maar geheel nieuw ontwikkeld met bijzondere technische 
kenmerken. Alleen al het typerende geluid was opmerkelijk door een soort “crossplane” krukas-
constructie zoals ca 40 jaar later Yamaha ook voor zijn R1 heeft toegepast. 
Maar zoals vaker met technisch begaafde mensen loopt het financieel wel eens iets uit de hand 
en zo kreeg hij steun van een andere begaafde technicus, Friedel Münch. Die is nog het meest 
bekend geworden van de imposante Münch Mammut motoren die hij midden jaren’60 heeft ont-
wikkeld en daarna bijna 500 stuks gebouwd. Door deze samenwerking werd de merknaam nu 
Münch-URS voor de oorspronkelijke URS machine van Helmut Fath. 
Ze hadden beide uitgesproken ideeën en zienswijzen en misschien is daardoor de samenwerking 
na enige tijd beëindigd. Nu ging ieder zijn eigen weg en Friedel ging verder met het URS gebeu-
ren. Dit resulteerde in 1971 opnieuw in een wereldkampioenschap met het koppel Horst Owesle 
en Julius Kremer. 
Helmut Fath was inmiddels op de tweetacttoer gegaan en prepareerde de 250 ccYamaha van Phil 
Read. Ook hier bewees Helmut zijn grote technische vaardigheid en in 1971 resulteerde dat in het 
wereldkampioenschap van Phil Read. Deze motor was zelfs sneller dan de fabrieks Yamaha’s. 
Hierna bouwde Helmut zijn eigen viercilinder tweetact boxermotor onder de naam ARO en was 
daar ook succesvol mee. De motoren van Helmut Fath werden eveneens gebruikt voor de solo 
wegracemotoren in de 500 cc klasse. 
 
Door de jaren heen heb ik ook wat documentatie verzameld van zijn motoren. 
De laatste jaren tijdens Internationale Classic Demo Races een aantal foto’s gemaakt van de URS 
en ARO zijspancombinaties en ook van de solo uitvoering van deze motoren. 
Eric Meesters was geïnteresseerd in mijn foto’s en heeft er een aantal in zijn boek opgenomen. 
Doordat hij in zijn jeugd in aanraking was gekomen met een Münch Mammut motor, was hij daar 
erg door gefascineerd. Later kwam het plan bij hem op om er een boek over te schrijven. 
Inmiddels kwam hij zelf ook in het bezit van een dergelijke motor en ging zich verdiepen in de his-
torie van Friedel Münch. De geschiedenis van Helmut Fath heeft veel overeenkomsten en daarom 
zijn de beide mensen uitvoerig in het boek beschreven. Maar bijzonder veel aandacht is besteedt 
aan de techniek in detail van de motoren. Erik heeft vele tientallen mensen, vooral uit Duitsland, 
geïnterviewd die op één of andere manier bij de projecten betrokken zijn geweest. Het is een 
prachtig en erg gedetailleerd boek met veel foto’s en tekeningen. Het boek is een echt zwaarge-
wicht geworden, ruim 2,3 kg. 
Omdat er in Duitsland veel belangstelling bestaat is het boek ook in die taal geschreven. 
 
De uitnodiging om aanwezig te mogen zijn bij de boekpresentatie op 22 september jl. heb ik als 
een eer beschouwd en dankbaar gebruik van gemaakt. Gelijk ook het gesigneerde meesterwerk 
gekocht. Onder de genodigden waren ook Münch Mammut eigenaren met zeven motoren die sa-
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men met de twee URS soloracers keurig opgesteld stonden in een tent. 
Uiteraard zijn deze mensen erg betrokken bij het merk en sommigen bezitten hun motor al tiental-
len jaren. De aanwezigheid van Julius Kremer gaf mij de gelegenheid een kort gesprek met deze 
vriendelijke man te voeren. 
Als bijzonderheid stond er ook een Münch Mammut met een Bender zijspan. Dit soort zijspancom-
binaties zijn zeldzaam en het was verrassend om die hier te zien. 
 
Mogelijk dat er zelfs nog Nederlandse inbreng is geweest bij deze Münch met zijspan. 
Het speelde zich af in de vroege jaren ’70 en de bekende zijspangoeroe Ed Pols uit Amsterdam 
was importeur van deze motoren. Omdat hij een grote liefhebber was van motoren met zijspan en 
er zelf ook mee reed, liep hij met het plan om een zijspan aan de Münch te bouwen. Hij ging met 
zijn idee naar constructiebedrijf Kip uit Wormer die regelmatig zijspannen aan verschillende moto-
ren bouwde. Maar omdat de motor (als eerste)? een gegoten aluminium achterwiel had, was men 
bang dat dit nieuwe fenomeen voor zijspangebruik niet sterk genoeg zou zijn. Om aan deze onze-
kerheid een eind te maken gingen de beide heren naar Friedel Münch om het plan voor te leggen. 
Friedel was overtuigd van de kwaliteit van zijn achterwiel en zo werd er later door Leen Kip een 
zijspan aan de Münch bebouwd. Het is mij niet bekend welk zijspan er toen is gebruikt, had Ed 
Pols toen het robuste Moturist zijspan al beschikbaar of kwam die pas later? 
 
Een aantal NVZ zijspanclubleden hebben in 2006 een bezoek aan Friedel Münch en het museum 
gebracht. In het NVZ clubblad waren vooraf al een paar artikeltjes gewijd aan de Münch story en 
dat verhoogde de belangstelling bij de leden. Hoogtepunt was natuurlijk het gesprek met de hoog-
bejaarde baas zelf. 
Als ik toen wist wat ik nu inmiddels weet, was ik graag meegegaan om het ook te beleven. 
Gelukkig verschaft mij het boek: Mit Herz und Seele, enorm veel leesplezier en is zeker een aan-
rader voor mensen die geïnteresseerd zijn in de techniek van de jaren ‘60 en ‘70. 
Met zoveel gedetailleerde beschrijvingen en foto’s is het een uniek boekwerk geworden over twee 
zeer begaafde technici die veel voor de motorsport hebben betekend. 
Info is te vinden op de site: http://www.munchbymeesters.nl/indexnl.html 
 
                                                                                                                             Klaas Poutsma. 
 
 

Münch Mammut op een rij 

Pagina 15



 

Münch met Bender zijspan 

URS 500 cc prototype 

URS 500 cc racer 
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Opendag museum Arie Bakker 
 
Inmiddels alweer een jaar geleden dat het toen nog kersverse museum voor de eerste maal werd openge-
steld voor familie, relaties en overige bekenden. Ondertussen is er het nodige verandert, opgeknapt en ja 
ik kan het niet laten ook weer enigszins uitgebreid. 
Ben je nieuwsgierig wees gerust want op 15 maart 2014 vanaf 10:30 uur t/m 18:00 uur bent u van harte 
welkom in het museum. 
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MMM toer 2014 
 

Beste Mios leden, ook dit jaar willen wij weer een Mios Meerlanden Millenium 
rit organiseren. 
 

Naar aanleiding van enige opmerkingen tijdens onze reis in 2013 en de gege-
vens die onze GPS goeroe Theo beschikbaar had, is er weer een mooie rit op 
papier gezet. De rit moet nog wat uitgewerkt worden en ook de Hotels moe-
ten nog benaderd worden maar in  principe staat de rit. 
 

Wanneer gaan we dan?  De start is gepland voor zaterdag 14 juni, we rijden dan naar Arnhem om dan via 
een mooi route te finishen in de Harz. Daar zullen twee nachten in hetzelfde hotel blijven want op zondag 
hebben we een mooie route door de omgeving van ca. 275 km welke je eventueel nog met een lus van ca 
75 km kan verlengen. 
De maandag gaan met een route van ca 450 km door de Harz en het Thuringerwald naar zuid oost Duits-
land. Ook daar verblijven we twee dagen in hetzelfde hotel, want de 4e dag maken we een rit van ca 400 
km in de omgeving van Weissenstad. 
De 5e dag, dan is het inmiddels alweer woensdag,  gaan we weer via het zuiden van Duitsland richting het 
westen om te finishen in Bad Durkheim. 
Dag 6, via een stukje zwarte woud en Ardennen weer richting Nederland. De finish is in Valkenburg, waar 
de keuze is direct door naar huis of nog een gezellige afsluiting in het altijd gezellige Valkenburg. Totale 
lengte van de rit is ca 2870 km. 
 

Als je mee wilt, moet je lid zijn van MC Mios. Het is gewenst dat je de nodige ervaring hebt met lange dag-
tochten. Er gaat geen bezemwagen mee, dus zorg ervoor dat je verzekering ed. goed hebt geregeld (ook 
eventueel repatriëring van je motor voor het geval je onzacht met het asfalt in aanraking mocht komen).  
Iedereen doet voor eigen risico mee. 
De kosten worden bekend als we weten hoeveel mensen er meegaan en de hotels geboekt worden. 
Afgelopen jaren zaten we rond de € 54,-  per overnachting op basis van half pension. Tot Valkenburg zijn 
dat 5 nachten, dan zit je zo rond de € 270,-  (dit is dus alleen voor de overnachtingen, avondeten en ont-
bijt. Drank en versnapering onderweg komen er dus nog bij, plus kosten van je motor). 
 

Als je zin hebt om mee te gaan geef je dan zo spoedig mogelijk bij mij op (zie contactgegevens onderaan).  
Voor eventuele vragen bel of mail mij even. Zodra ik bij benadering weet met hoeveel mensen we op stap 
gaan zal ik de overige gegevens rond sturen. 
 
Hieronder in het kort het overzicht (voorstel) per dag wat we doen en hiernaast de globale route. 
PS;  De routes zijn alleen beschikbaar voor GPS. 
 
Voorstel Mios M.M. Toer  2014 
 

Dag 1 Vertrek zaterdag 14 Juni Route via Arnhem naar Goslar in de Harz ca. 600 km. 
 
Dag 2 Zondag 15 Juni Rondrit in de Harz. ( korte of lange route ) ca. 275 km / 350 km 
 
Dag 3 Maandag 16 Juni Van Goslar naar Weissenstadt ca. 450  km 
 
Dag 4 Dinsdag  17 Juni Rondrit Weissenstad ca. 400 km 
 
Dag 5 Woensdag 18 Juni Van  Weissenstad naar Bad Durkheim ca  405 km 
 
Dag 6 Donderdag 19 juni Van Bad Durkheim naar Valkenburg ad. Geul  ca. 380 km 
 
Dag 7 Vrijdag 20 Juni Valkenburg ad. Geul naar Anna Paulowna ca. 280 km 
 
Totale afstand als je voor de lange rondrit in de Harz ga is ca. 2.870 km. 
 
Ik hoor graag wie er dit jaar weer mee gaan . 
 
Met vriendelijke motorgroet, 
 
Nico Bouwes. 
(M) 06 1399 4951 (E) bouwes@planet  of via de secretaris; info@mcmios.nl 
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Harry Bouwman Metaalbewerking 
Randweg 1 
1671 GG   Medemblik 
(T) 0227 548 048 
(M) 06 5349 3973 
(F) 0227 570 956 
(W) www.bouwmanmetaal.nl 
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Zoutpad 1, 1761 LS Anna Paulowna

 

QR code 
Ook MC MIOS gaat  
met z’n tijd mee 
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