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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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Het volgende nummer verschijnt in januari 
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: 
 

Gespot in een mooi museum. Wie herkent 
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Bestuursberichten  (vergadering 5 nov.) 
 

Het was een echte herfst avond met 2 afberichten; 
Jan Geersing en Cees v.d. Berg. Sjaco kwam iets 
later. Bram Ernens (van de ledenadministratie) was 
tevens op uitnodiging aanwezig. Voorafgaand aan 
de vergadering hadden we een apart gesprek met 
het “barteam” Jan de Bruin, Erik Koppel en Andre 
Schot. In dit gesprek kwamen vragen naar boven 
m.b.t.  de rokers. Tot op heden is er voor deze men-
sen geen duidelijke plek aanwezig. De oplossing 
hiervoor is gevonden in het openen van de contai-
ner zodat daar gerookt kan worden op de vrijdag-
avond. 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 beschikbaar maar we gaan hier ach-
teraan. Het gaat er wel van komen maar het moet 
nog geregeld worden. Om 20.45 uur werd het bar-
team bedankt voor hun inbreng en gingen we ver-
der met de vergadering. Er waren weinig ingeko-
men stukken die van belang waren. Bram Ernens 
van de ledenadministratie heeft aangegeven het 
prettig te vinden als ieder lid akkoord gaat met auto-
matisch incasseren van de ledengelden. Verder is 
het ook erg belangrijk wanneer leden eventueel ge-
wijzigde e-mailadressen doorgegeven aan Bram, 
zodat deze verwerkt kunnen worden in de admini-
stratie en deze dus up-to-date blijft. De nieuwe web-
site staat in de steigers zodat we er meer en beter 
gebruik van kunnen maken. De eventuele nieuwe 
datum voor het CRT evenement in Den Helder 2014 
staat op 24 of 31 augustus. De voorzitter en de se-
cretaris gaan op 23 november naar Veenendaal om 
daar deze data door te nemen. We zijn nog wel 
dringend op zoek naar 3 nieuwe CRT-commissie 
leden die ons kunnen helpen om dit mogelijk te ma-
ken. Het is een belangrijk evenement geworden 
voor onze MIOS clubkas.  Hier geldt duidelijk het 
citaat van Dirk Brugman; “evenementen genereren 
het binnenkomende geld bij de MIOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   
De tourboekjes kunnen weer ingeleverd worden bij 
de bar van ons MIOS clubhuis voor 15 januari 
2014!!!! Dus wees er op tijd bij! 
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 

Verkeersveiligheid 
 

Verkeersveiligheid is bijzonder belangrijk voor de 
verkeersdeelnemers, zeker voor motorrijders.  
Verkeersregels maar ook de inrichting van wegen 
veranderen nog wel eens en het leek het bestuur 
een goed idee om over de verkeersveiligheid en de 
regels een voorlichtingsavond te laten verzorgen 
door een deskundige. 
We hebben dhr. Ruud Kuntzel, verkeersadviseur 
van de Politie Noord-Holland , bureau Schagen, be-

Euro-incasso 
 

Een Europese betaalmarkt is op 1 februari a.s. een 
feit. Europese landen en banken werken hard aan 
de invoering van die Europese betaalmarkt, ook wel 
Single Euro Payments Area (SEPA) genoemd. Eu-
ropese wetgeving schrijft voor dat alle banken in de 
Eurolanden Eurobetalingen en Euro-incasso’s moe-
ten kunnen verwerken. De banken in de Eurolanden 
moeten uiterlijk 1 februari stoppen met de verwer-
king van binnenlandse betaal- en incassoproducten. 
Voor banken in de overige SEPA-landen gaat deze 
verplichting uiterlijk 31 oktober 2016 in. Het doel 
van SEPA is een eenvoudiger en efficiënter beta-
lingsverkeer. Alle deelnemende landen stappen 
over op uniforme producten voor Europese betalin-
gen en incasso’s. 
 

De door u in het verleden getekende incasso mach-
tiging is ook geldig voor de Euro-incasso. Om u als 
debiteur beter te beschermen is de voorwaarde wel 
dat wij deze machtiging aanvullen met de verplichte 
SEPA-informatie. Deze informatie bestaat uit ver-
melding van ons Incassant ID en vermelding van 
het unieke machtigingskenmerk dat wij aan u als 
debiteur in onze administratie hebben toegekend.  
 

Incassant ID : NL81ZZZ406354130000 
Uniek machtigingskenmerk : Dit is uw lidmaatschapsnummer 
 

De contributie voor 2014 bedraagt: 
 

Leden € 35,00 
en voor donateurs € 5,00 excl. PIT 
Donateurs € 17,50 incl. PIT 
 
Deze bedragen worden per 15 januari 2014 van uw 
rekening geïncasseerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
A. (Bram) Ernens (ledenadministratie) 

reid gevonden deze voorlichting te verzorgen. 
 

Op vrijdag 17 januari a.s. om 20.30 uur verzorgt hij 
dit in ons clubhuis. Wat je kunt verwachten is een 
PowerPoint presentatie met foto’s. Hierbij neemt hij 
ons mee langs een aantal verkeersregels en -
tekens die de laatste jaren zijn gewijzigd of toege-
voegd en zaken die bij veel mensen niet (helemaal) 
duidelijk zijn. Uiteraard is er alle ruimte om vragen 
te stellen en te reageren op wat hij verteld.  
Het wordt dus een interactieve avond en niet alleen 
maar “achterover leunen en absorberen maar”! 
Zijn ervaring is dat veel mensen best vragen heb-
ben, maar nooit de moeite nemen om daar eens 
mee naar een politiebureau te gaan, te bellen of te 
mailen. 
Dus, neem die vragen vooral mee die avond. 
Het bestuur rekent op een grote opkomst! 
 

Sjaak Schouten, secretaris 

€ € € € € € € € € € € 
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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 8 inzendingen, waarvan 
allen goed zijn ingevuld: 
 

- Leon van der Poel - André Schot 
- Gerard Nijhuis  - Arie Wit 
- Ben Schot  - Jan Karel 
- Andre Helmhout 
- Arie Kouseband 

MIOS feliciteert 

December 

5 Marijke Ruig 15 Joyce Boshoff 

6 René Berbeé 15 Derk Bul 

11 René Wittenberg 17 George Looijestein 

12 Harry Jonker 20 Henri Wint 

12 Jannie Hooijman 25 Linda Wouters 

Januari 

5 Alie de Visser 28 Leon van der Poel 

7 Desiree Bogert 29 Ed Birsak 

9 Piet Chattellon 30 Gerard van der Poel 

14 Suzanne Brasser 31 Ruurd Schouten 

16 Rick Blokker   

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

PIT-parels 
 

Nieuwe leden: 
 

G.S. (Ruurd) Schouten 
Pieter Cheeuwenlaan 48, 
1948 DD Beverwijk 
Tel.: 0251-785488 / 06- 14875710 
email: ruurdschouten@hotmail.com 
geb.dat.: 31-01-1984 
Motor: Suzuki GSF 1200S 
 

Evan Lont 
Zuidwalstraat 26 
1779 XJ  Den Oever 
Geb.dat.: 30-10-1952 
email: e.a.lont@quicknet.nl 
tel.: 0227-511661/ 06-51842677 

Toerboekjes 
 

Graag breng ik in herinnering / onder de aandacht 
dat de toerboekjes 2013 uiterlijk 15 januari 2014 in-
geleverd moeten worden. Deze kunnen per post 
worden verzonden of op vrijdagvond afgegeven 
worden in het clubhuis. 
 

Sjaak Schouten 
Vishouwer 10 
1749 HH Warmenhuizen 
 

Ps: De toerboekjes voor 2014 zijn inmiddels be-
schikbaar in het clubhuis. 

Kerst/Nieuwjaarsgroet 
 

We zijn alweer in de laatste maand van het jaar 
aangekomen met de feestdagen weer voor de deur. 
Het bestuur van de MC MIOS wenst u hele fijne 
kerstdagen en een gezond 2014 toe. 
 
Namens het bestuur, barteam en 
commissie leden. 
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>>>>> 12(+1) vragen aan <<<<< 
 

Martien Jonkman 
 
 

Als je een motor was, wat zou je dan zijn en 
waarom? 
Een alles kunner, op z`n tijd lekker toeren maar dan 
ook ff lekker scheuren . 
 

Hoe ziet je wagen/motorpark eruit? 
Mijn wagen park is een Toyota Avences, Ford Con-
nect en een Benelli Trek 1130 . 
 

Wat was je eerste motor en wat was je droom-
motor? 
Mijn eerste motor was een Kawasaki GPZ 750. Ik 
was een paar keer met Harry P mee geweest naar 
de motor beurs en een paar andere ritjes, daarna 
helemaal verkocht aan  het motor rijden. Rijbewijs 
gehaald en op zoek naar mijn eerste motor, alle mo-
tor zaken een beetje bekeken en toch voor de Kawa 
gegaan. Mijn droom motor zal ik zo niet weten, erg 
tevreden met de Benelli . 
 

Wat is je mooiste motorvakantie land en waar-
om? 
et mooiste motorvakantie land vind ik toch de berg 
landen ( Oostenrijk, Italië, Zwitserland en Frankrijk ) 
de omgeving en het klimmen en dalen van de pas-
sen vind ik wel kikken en vooral als je het met leuke 
motor vrienden doe . 
 

Wat is de hoogste snelheid die je ooit gereden 
hebt en waar was dat? 
De laatste keer was op de Afsluitdijk, op de terug 
weg van de megarit. We stonden voor de brug te 
wachten aan de Friese kant samen met Dirk H, Ja-
co B en Harry P, dan weet je het wel. 
We begonnen rustig maar toen kwam een of andere 
Dirk H voorbij scheuren, toen het gas er maar op, 
de Garmin kwam tot de 245 km harder wou ie niet, 
ik moest het toch afleggen tegen Jaco en Dirk . 
 

Wat voor bladen lees je? 
Niet zo veel, de Veronica en hier en daar wat op in-
ternet . 
 

Wat was het laatste boek dat je gelezen hebt? 
Dat is een boek van Robert Ludlem, Het Janson Di-
lemma, een erg spannend boek, ik lees alleen maar 
op de vakantie`s en dan kan ik er wel een paar jaar 
over doen voor ik een boek uit heb . 
 

Heb je weleens een ongeval gehad met de motor 
en wat was de laatste? 
Ja, ik heb wel eens een ongeluk gehad met de Tri-
umph, ik ging hem naar de dealer brengen voor een 
sensor te vervangen, zat niet goed op te letten en 
zat achter een grote bus en sloeg linksaf en plotse-
ling kwam er een auto aan, kon nog een beetje uit 
wijken maar niet genoeg, motor total los en zelf een 
beetje beurs . 
 

Wat eet je meestal als je met de motor onderweg 
bent? 
Is net waar ik naar toe ga, richting de bergen vaak 

een lekkere schnitzel of een pizza, maar in Neder-
land vaak een broodje bal of een uitsmijter . 
 

Hoeveel motoren heb je gehad en hoeveel kilo-
meter heb je op de motor afgelegd in je motor-
carrière? 
Niet bekend, dan maar voor de volgende . 
 

Waar was je laatste bekeuring voor? 
De laatste motor bekeuring is al ff terug, maar was 
ook een goede, ff naar Groningen een ritje rijden 
met Jaco en kijken wie het snelste was bij de stop-
lichten, dat was ik met een boete van € 550.00  
lekkkker . 
 

Wat vind je de mooiste uitvinding mbt het mo-
torrijden? 
Ik vind de Navigatie toch wel een mooie uitvinding, 
erg makkelijk geworden en toch soms discussie`s  
er nog over, of er dwars tegen in gaan wat er ge-
zegd word want ik ging hier vroeger ook nooit 
langs . 
 

Wat doe je om te ontspannen? 
Een beetje tennissen en wat klussen in en rond het 
huis . 
 

Ik geef de pen door aan; 
Iemand waar ik graag mee toer ?? en gezellige trip-
jes mee heb . 
 
Jaco Balder. 
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MC MIOS  kampeer weekend 2013 
Ganzenhof te Bladel 
 
Ook dit jaar weer het traditionele september kam-
peerweekend. Na verschillende vergaderingen 
hebben we toch op de valreep nog een locatie 
weten te vinden. Dit jaar heeft Eric zich aange-
meld om ook eens een weekendje te organiseren, 
het is weer eens wat anders dan achter de bar 
staan. Er wordt volop promotie gemaakt en de lijst 
met deelnemers groeit gestaag.  
Dit jaar gaan we naar het altijd gezellige Brabant-
se Bladel, er is dit keer ruimte genoeg en dat mag 
ook wel want we zitten boven de veertig deelne-
mers. De Mios Garmin goeroe Theo heeft al een 
leuke route voor de vrijdag uitgezet, maar ook za-
terdag hoeven we ons niet te vervelen want ook 
voor die dag een leuke route en als afsluiter nog 
weer via leuke kronkelwegen  naar het noorden.  
Voorafgaand aan ons bezoek, zijn Jan en Eric al 
op de locatie geweest om de boel te verkennen. 
Alles zag er goed uit en de diverse contacten met 
de welbekende leveranciers van eet – en drink-
waar werden gelegd en naar wat rekenwerk wer-
den de bestellijsten gemaild. 
En dan is het zomaar weer vrijdag 20 september, 
om half negen staat de koffie aan het zoutpad 
klaar. Sommigen van ons hebben nog een klein 
buitje gehad maar na wat overleg en uitleg van 
Eric wordt er in diverse groepen vertrokken rich-
ting het zuiden. Trieneke, Bianca en Jacqueline 
gaan met een afgeladen auto die kant op.  
Via Alkmaar – Haarlem naar het Zuiden, om even 
voorbij Schiphol de snelweg te verlaten en bin-
nendoor langs Ter Aar en Bodegraven vervolgen 
we onze weg.. In Hekendorp doen we    ( bijna 
allemaal ) een bakkie met wat lekkers erbij in cafe 
Goejanverwelle. Bij Schoonhoven met het pontje 
de Lek over en verder gaan we weer.  Via heel 
veel kronkel weggetjes komen we bij de Waal. 
Deze kruizen we door even over de A2 te gaan, 
de eerste de beste afslag er weer af. En zo zak-
ken we steeds verder naar het zuiden, langs Ois-
terwijk en Hilvarenbeek om zo met ruim 300 km 
op de teller, rond vijf uur in Bladel te arriveren.  
De eerste kampeerders zitten al lekker in het zon-
netje. De kamers zijn verdeeld en Jacqueline had 
de slaapzak al uitgerold. Dus na een lekkere kou-
de Amstel, het motorpak uit en even snel onder 
het gemalen water door. Dat was wel even zoe-
ken naar de stralen want dat waren er niet veel. 
Maar goed dat frist lekker op. 
Ondertussen blijken enkele leden al met de auto 
vertrokken richting Zaltbommel, want daar is Sja-
co gestrand met de oldtimer Daf.  Bij ons arriveert 
ondertussen de snackwagen, want we doen dit 
jaar eens geen chinees. De Snackwagen online, 
warmt het vet op en dan kan je kiezen uit diverse 

snacks en net zo lang dooreten als je wil. De vers 
gebakken friet en overige waar smaakt uitstekend 
en als de dames om half tien de wagen afsluiten 
is iedereen voldaan. Inmiddels zijn Sjaco, Jan en 
Cees ook gearriveerd, weliswaar zonder Daf want 
die wordt afgevoerd richting Anna Paulowna.  We 
kletsen nog wat en na verloop van tijd zoekt 
iedereen de koffer op. 
De volgende dag, tegen achten het bed uit, verse 
koffie is inmiddels gezet en ook de bakker arri-
veert met heerlijke verse broodjes en croissants. 
Met een paar vroege vogels worden de tafels ge-
dekt en even later genieten we allemaal van een 
heerlijk ontbijt, buiten begint het zonnetje er ook 
door te komen dus de dag kan al niet meer stuk. 
Nadat we de ontbijtrommel opgeruimd hebben, 
worden de plannen gemaakt. Enkele dames pak-
ken de auto en gaan shoppen in Tilburg, de rest 
trekt het pak aan en de route voor vandaag wordt 
in de Garmins gezet. Na een goed uur zitten de 
eerste km. erop en op een leuk dorpsplein doen 
we een bakkie koffie. Ook de familie Schot sluit 
aan en jawel het ontbijt is schijnbaar al gezakt 
want de appelgebak met slagroom komt alweer 
door. Dit terwijl de plaatselijke jongeren bezig zijn 
met de jaarlijkse kroegentocht en de eerste bier-
tjes alweer op tafel staan. Wij rekenen af en gaan 
weer verder met de route, Harrie heeft gezien dat 
we vlakbij de bekende Ducati dealer, Biggelaar 
Special performance zitten, dus er wordt een via 
punt in de route gezet en we gaan weer.  Achteraf 
blijkt dat we  eerst de complete route rijden en 
dan vanaf de kampeerboerderij weer even door-
steken naar Oisterwijk om daar bij de duc’s langs 
te gaan. Onderweg moeten we nog een keer 
stoppen voor een truck konvooi met mindervali-
den, we dachten even dat de jongens uit Lange-
dijk verdwaalt waren, maar dit bleken toch lokale 
truckers te zijn. Rond  de middag nog even een 
tosti op een rustig terras om toch maar wat ruimte 
te houden voor de bbq van vanavond. Zoals ik net 
al schreef, komen we rond drie uur langs de Gan-
zenhof, maar we gaan nog even door naar; “ De 
Biggelaar”  Ducati specialist bij uitstek. Midden in 
de binnenstad van Oisterwijk treffen we deze aan 
in een zijstraatje, deze keer dus niet een modern 
mega pand met veel bling- bling maar net zo als 
het 40 jaar geleden bij Nubo op zandburen was. 
Dus een beetje kruip door sluip door, met zo links 
en rechts motoren en onderdelen en in een ande-
re hoek nog wat kleding. We waren vrij snel uitge-
keken want ook nieuwe Duc’s waren er niet te 
zien. Op de weg naar “huis” nog maar even het 
laatste stukje van de route van vrijdag opgepakt 
want dat had Jan nog niet gezien, zo arriveerden 
we tegen zes uur weer bij de kampeerboerderij 
waar de meesten al weer lekker buiten in het zon-
netje zaten met een biertje of zo. De slager was 
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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

13-dec vr 20:30 Clubhuis open, Presentatie oud beeldmateriaal Arie B

20-dec vr 20:00 Klaverjassen 4e Jan de B

27-dec vr 20:00 Clubhuis open, Oliebollenavond Erik, Cees en Ineke

5-jan zo 14:00 Nieuwjaarsreceptie Clubhuis MC MIOS Barteam

10-jan vr 20:30 Clubhuis open Barteam

17-jan vr 20:30 Clubhuis open, Voorlichting verkeersveiligheid (door Ruud Kuntzel) Sjaak S

24-jan vr 20:30 Clubhuis open Barteam

31-jan vr 20:00 Klaverjassen 5e Jan de B

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

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

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

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

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

Jan. 2014

MC MIOS Activiteitenkalender & Openingstijden Clubhuis 2012-2013

Dec. 2013

Mei 2014

Jun. 2014

Jul. 2014

Aug. 2014

Sep. 2014

Feb. 2014

Mrt. 2014

Apr. 2014
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ook gearriveerd, dus na verloop van tijd de bbq’s 
in stelling gebracht en vlees / brood en salades 
mooi uitgestald op de tafeltennis tafel en nadat 
Eric het startsein had gegeven konden we aan de 
slag. Het smaakte uitstekend en iedereen heeft 
volgens mij meer dan voldoende gehad, maar 
toch bleef er nog weer over (nou ja beter dan te-
kort). Enkele fanatiekelingen deden zo rond 11 
uur nog even een restant hamburgers op het 
vuur, maar toen moesten we ivm de nachtrust van 
de buren toch naar binnen. Daar werd het feestje 
nog even voortgezet, totdat helaas het bier op 
was. De dames zijn nog even bij de buren langs 
geweest om te zien of daar nog een kratje te sco-
ren viel, maar die waren niet thuis en de deur op 
slot. Dus toen als afzakkertje nog even een wijntje 
en naar bed want we moeten de volgende dag 
toch weer met de brommert naar huis. 
Zondag is een rustdag, en iedereen werd dus ook 
rustig wakker, waarna een heerlijk ontbijt met de 
gebakken eieren van Andre volgens traditie. Dan 
gezamenlijk de boel weer opruimen, spullen weer 
op de motor gebonden, de diverse keukengerei 
en spul wat over is weer in de auto’s en dan gaan 
de meesten zo rond elf uur weer huiswaarts. Wij 
rijden met een groep van een stuk of acht man-
nen en vrouwen de terug rij route van Theo. Ook 
nu weer over de bekende pontjes en langs de di-
verse dijken langs uiterwaarden ed. Onderweg 
nog ff lekker een bak koffie met appelgebak en 
uiteraard slagroom, naast ons zit een collega mo-
torrijder die vertelt dat het bij Utrecht regent en in 
Zandvoort schijnt de zon. Jammer want dat is juist 
de richting die wij volgen, echter loopt alles los 
want bij Utrecht is het droog en dat blijft het tot 
huis aan toe. Bij Utrecht kruizen we de A2 en de 
dames zijn het cruisen over de binnenwegen een 
beetje zat en na wat handgebaren, slaan we af 
richting Amsterdam . Na een korte benzine stop 
op de ring van A’dam nemen we afscheid en zo 
langzamerhand slaat iedereen weer af richting 
huis. Na een klein uurtje kan de Pan weer onder 
dak geparkeerd met wederom 900 heerlijke kilo-
meters extra op de teller. Jacqueline is inmiddels 
ook thuis afgezet door Trieneke, nog even de kof-
fers uitpakken en dan hebben we weer een 
prachtig Mios kampeerweekend achter de rug.  Ik 
wil dan ook iedereen die op één af andere manier 
heeft meegewerkt aan dit mooie evenement be-
danken en zou zeggen; tot volgende jaar. 
 
Ps: Hou voor het volgende septemberweekend de 
dagen 19 t/m 21 sep 2014 alvast vrij in de agen-
da. 
 
Nico  en Jacqueline Bouwes 

Mijn BMW R100RS Special. 
 
Mijn BMW virus is begin 60 er jaren ontstaan 
toen ik d.m.v. mijn oom bij Okkel Moeke in 
Heemstede aan het werk kwam. Hier ben ik 
mijn motor loopbaan begonnen. Na vele om-
zwervingen ben ik bij Gerard Numeijer 
(NuboMotors) terecht gekomen. Toen was ik 
al in het bezit van een BMW R 51/ 3 uit 
1953, ook zelf geheel gerestaureerd. Maar 
door het in aanraking komen met een nieu-
we BMW R100RS van een vriend, werd ik 
zelf ook besmet met het RS virus. Zo kwam 
het dat Gerard een RS van 1979 (april) in-
ruilde in de kleur Geel met n bruine bies! Nu 
kon ik al vrij snel mijn R51/3 aan een goede 
kennis verkopen, zodat ik meteen de RS 
van Gerard heb overgenomen. Eerst er lek-
ker mee rondgereden tot de winter. 
In de winter periode van 1992 is de RS hele-
maal gestript en zijn alle gelakte frame on-
derdelen gestraald en gecoat via Marco Nu-
meijer. 

Het motorblok ging op de werkbank en is 
helemaal in delen gedemonteerd, alle lagers 
werden vervangen, de nokkenas is vervan-
gen door een sportuitvoering, de cilinders 
zijn compleet vervangen door de nieuwste 
nyco seal uitvoering. Ook is er een carter-
ring tussen geplaatst voor meer olie en meer 
koeling. De cilinderkoppen: klepgeleiders, 
kleppen vervangen, cilinderkoppen speciaal 
behandelen. Elektronische ontsteking mon-
teren enz. Dan alles opbouwen en weer in 
het frame plaatsen en gaan afmonteren. 
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men waren veel te matig om alles op tijd af 
te kunnen remmen !! 
Weer een winterklus erbij, na het demonte-

ren van mijn voorvork on-
derpoten en rem schijven 
ben ik opzoek gegaan 
naar een paar onderpo-
ten van een BMW 
R100RT uit de 80 er ja-
ren. Hierop kon ik n.l. 
schetsplaten veranderen 
om alles te verbeteren. 

Nu met mijn complete voorvork en stan-
daard voorwiel naar Nico Bakker 
(framebouw H.Hwaard) getogen om de rem-
schijven en remtan-
gen van de R100RS 
(Bomber) van Ge-
rard Numeijer pas te 
laten maken in mijn 
vork. Nico heeft de 
naven en de schets-
platen gemaakt geweldig. Toen alles weer 
opgebouwd en afgesteld. Ook heb ik de 
hoofdremcilinder mee moeten vervangen 
d.i.v.m de olie opbrengst tijdens het rem-
men. 
Het stuur heb ik vervangen door twee cli-
pons om mijn zit positie te veranderen.  
Door deze  verandering van mijn remmen en 
zit positie ben ik op een totaal andere motor 

komen te rijden, de stoppers zijn nu zeer 
goed berekend op het vermogen van de mo-
tor. Zo dit is een beetje mijn beleving van het 
R100RS virus wat ik heb mogen beleven tij-
dens mijn werkzaamheden bij  NUBOMO-
TORS  !! 
 
Wim de Greef 

Al het spuitwerk is door Peter Numeijer voor 
bewerkt en door Otto Klink gespoten en de 
biezen onder de blanke lak mee laten spui-
ten. 
Eerst ga ik met de standaard Bing carbura-
teurs van start, maar zoals je later het eind 
product zult zien staan er nu twee grote Del-
lorto’s op gemonteerd (dit later op de test-
bank bij Ruud Frederiks in Soest afgesteld). 

Ook heb ik voor andere BOS sportuitlaten 
gekozen om het sportieve karakter er extra 
uit te laten komen. 
Na een periode van rijden en dromen om 
het nog beter te maken is het plan opgeko-
men om ook maar eens iets met de versnel-
lingsbak te gaan ondernemen. Lezen en uit-
zoeken info opvragen, de kosten van mijn 
wens uitrekenen en alle benodigde onderde-
len enz. Het moest er toch maar van ko-
men , dus ook de bak in delen op de bank 
en alle lagers met de tandwielen vervangen 
voor n sport uitvoering. Wat dit allemaal te-
weeg heeft gebracht is overweldigend ge-
weest. Maar ja dan denk je dit is het, na 
weer een tijdsperiode van genieten kwam er 
toch een groot probleem om de hoek met 
mijn remmen! De standaard Ate voorrem-
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bijzonder moment toen hij na 55 jaar na dato voor 
het eerst weer op de motor ging zitten. Er viel na-
tuurlijk genoeg te bepraten en de oude verhalen 
uit die tijd waren fantastisch om te horen. Na en-
kele jaren met goede resultaten geracet te heb-
ben was Ernie na de overwinning direct gestopt 
om daarna zijn maatschappelijke carrière te be-
ginnen. Met typische Engelse humor en correct 
tot en met, hadden we vele plezierige momenten. 
Op zondag tussen de trainingsweek en raceweek 
in was er nog een festival in Jurby, een klein per-
manent circuit  in het noorden van het eiland. Een 
fantastisch evenement waar onder prachtige 
weersomstandigheden achter elkaar een aantal 
races werden verreden met allerlei motoren van 
allerlei pluimage. Een vloot Engels spul (Manx, 
G50 Matchless, AJS Boy racer, Velocettes, Gold 
Star enz.) en andere klassiekers waren er te zien 
en te horen! Sammy Miller reed nog met de be-
roemde AJS “Porcupine” (stekelvarken) rond. 
Ook waren er veel klassieke Japanse races van 
de partij. Daar omheen veel stands van merken-
clubs en natuurlijk de nodige eet en drink tentjes. 
Al met al een geweldig spektakel en zo kon Ernie 
de Manx ook eerst even uit proberen. De afstand 
tussen het schakelpedaal en de voetsteun bleek 
voor hem wat een de korte kant. Nou een dag la-
ter werd er door Graham een prachtige nieuwe 
“bracket” uit aluminium gemaakt, terwijl Graham 
zich op één been moet voortbewegen in het le-
ven. Friends in racing. Op dinsdag met de motor 
naar de keuring in het rennerskwartier bij de 
“grandstand” en de keurmeester gaf een compli-
ment over de machine die zoals hij opmerkte nog 
van de originele haarspeld klepveren voorzien 
was. Gerard apietrots natuurlijk. Op woensdag 
was het zover. De paradelap van de oud win-
naars over het hele circuit van 37 ¾ mile. We 
moesten op tijd uit Sulby vertrekken omdat om 
9.30 de weg werd afgesloten en om 12.00 de 
start van de parade zou zijn. De motor werd 
warm gedraaid en toen moest Ernie het zelf 
doen. Via de omroep konden we het verloop vol-
gen en konden we horen hoe Ernie (als oudste 
deelnemer) daar en daar gepasseerd was. Z’n 
dochter die ook voor een paar dagen was over-
gekomen en ook in de bungalow zat, belde met 
lichte emotie dat Pa bij Ramsey gepasseerd was 
(waar zij stond). Ik stond daar toch van te kijken 
hoe vlug hij dat nog gedaan had, nu moest hij 
nog door “the mountain”. Toen hij later met dikke 
vette klappen over de finishlijn heen kwam ging 
er toch wel even wat door me heen. Een fantas-
tisch moment. Ernie had nog een gemiddelde 
snelheid van ±63 mile (100km) gereden. Hele-
maal niet gek voor een 82 jarige. De felicitaties 
waren dan ook zeer terecht en later kwam na-

Weerzien na 55 jaar. 
 
Ik weet niet hoe ik het verhaal eigenlijk moet be-
ginnen, maar laten we maar ergens starten. Als 
trotse bezitter van een Norton Manx kwam ik af-
gelopen jaren aan de weet dat de 11M74450, in 
mei 1957 geproduceerd, rechtstreeks van de fa-
briek was opgehaald door mr. Sadler uit Uckfield, 
Sussex om er op eiland Man mee te gaan racen. 
Bij een bezoek aan Bill Snelling in 2012 op eiland 
Man en die heel veel foto’s uit de jaren vijftig tot 
heden van de races heeft, kwam ik geen mr. 
Sadler als rijder te voorschijn en zou volgens Bill 
wel eens de sponsor geweest kunnen zijn. Een 
bezoek aan James Robbinson, hoofdredacteur 
van The Classic Motorcycle afgelopen januari 
(2013) in Hippolytushoef had echter grote gevol-
gen. Hij schreef een leuk artikel in het maartnum-
mer over Nubo Motors en Gerard en daarop rea-
geerde Ernie Washe. Hij vertelde dat hij had ge-
reden voor mr. Sadler. Ken Tully was 25e gewor-
den in de senior TT van 1957 op mijn motor en hij 
was een jaar later 1e geworden in de senior 
Manx GP. Het gevolg was een stroom van infor-
matie over en weer, vele E-mails en brieven met 
foto’s volgden elkaar op. In augustus was het 90-
jarig bestaan van de Manx GP en Ernie was als 
oud winnaar uitgenodigd om daar aanwezig te 
zijn. Ik vertelde hem dat als hij daar naar toe ging 
ik ook zou komen en de Norton mee zou nemen 
zodat hij op de motor van toen een paradelap 
over het circuit kon rijden. Ik had hem ook ge-
vraagd hoe oud hij was en hij deelde mee dat z’n 
zuster Jean van 84 zei dat ze nog een jong broer-
tje van 82 had. Nou ja ik wil maar zegge. Overi-
gens rijd Ernie privé nog met een BMW R1100 S 
en heeft ook nog een Honda XBR 500 als bood-
schappen fiets. Er moest echter nog een hoop 
geregeld worden maar Ernie zorgde ook voor on-
derkomen voor ons. We konden in de bungalow 
van oude vrienden van hem op 50 meter afstand 
van het circuit bij Sulby Bridge. Op zondag 18 au-
gustus was het zover. Cocky en ik vertrokken met 
de boot van Rotterdam – Hull en daarna Liver-
pool – Douglas. We kwamen daar op maandag-
avond om 22.00 aan en moesten nog een dik half 
uur rijden om bij Sally Wallis in Sulby te komen. 
Een hartelijke ontvangst van iemand die je ook 
nog nooit ontmoet hebt en zomaar haar huis met 
garage beschikbaar stelt en zelf naar haar doch-
ter gaat voor een paar weken, ongelofelijk. De 
trainingsweek was net begonnen en ik gaf me 
nog op als marshal (baancommissaris). Op 
woensdag ontmoeten wij voor het eerst Ernie 
Washer die samen met vriend en neef ook in huis 
kwamen logeren. Het voelde meteen allemaal 
heel goed en vertrouwelijk aan en het was een 

Pagina 11



 

Pagina 12



tuurlijk nog de champagnefles te voorschijn. Op 
donderdag was er nog een opstelling van de ou-
de racemotoren voor de hoofdtribune waarbij ook 
vele oud coureurs aanwezig waren. Een gezellig 
samenzijn waarbij Ernie als oudste winnaar ook 
nog de nodige interviews moest geven en hij ook 
zijn dank uitsprak dat ik zo vriendelijk was ge-
weest om met de motor naar eiland Man te ko-
men. Ook was er nog een oud coureur die we 
met een paar op mijn motor hebben getild om 
een foto van hem te maken. Hij vond het prachtig 
en keek vol trots in de camera en voelde zich ge-
lijk weer een jonge kerel. Het is ook verbazend 
hoeveel respect er is voor de mannen die door de 
tijd heen geracet hebben op eiland Man. Voor 
zichzelf vinden ze het allemaal heel gewoon wat 
ze gedaan hebben. Het was immers hun ideaal 
om er te rijden maar de omstanders zien hun 
toch een beetje als held. Nogmaals De meeste 
blijven heel bescheiden en de vele verhalen die 
ze vertelden, ook als ze onderling met elkaar 
stonden te praten, waren prachtig, hilarisch maar 
soms ook ontroerend. Verder hadden we over de 
hele linie genomen over het weer niet te klagen 
en dat moet je soms ook treffen daar. Uiteraard 
hebben we ook nog bezoek gebracht aan het mo-
tormuseum van Peter Murray in Santon. Hier 
staat een grote collectie van allerlei motoren, los-
se blokken, posters, foto’s onderdelen enz enz op 
allerlei beunen, planken, kasten en vitrines. Het is 
een grote warboel maar prachtig mooi en je komt 
ogen en tijd te kort. Het A.R.E. museum van Ton 
East in Kirk Michael is het tegenovergestelde 
hiervan. Een prachtige collectie motorfietsen, de 
meeste in concourstaat staan hier prachtig opge-
steld. Tussen de bedrijven door heb ik nog een 
keer of zes bij de trainingen dienst gedaan als 
baancommissaris (marshal) dienst gedaan. De 
ploeg bij Sulby Bridge was zeer gezellig en de 
meeste mensen komen hier al vele jaren als vast-
groepje bij elkaar en zo raakt ook de tweede 
week weer om. Omdat we nu met de auto waren 
konden we natuurlijk veel souvenirs en boeken 
mee nemen naar huis voor de verzameling. Hier 
lijkt ook wel geen eind aan te komen. Na hartelijk 
afscheid te hebben genomen van de vele aardige 
en lieve mensen togen we op maandagmorgen 2 
sept naar de haven van Douglas waar de boot 
van de Steam Packet Company ons weer naar 
Liverpool bracht. De terugreis naar Hull en de 
overtocht naar Rotterdam verliep verder ook 
voorspoedig zodat we op dinsdag 3 sept weer op 
Nederlandse bodemstonden en terug konden kij-
ken op een bijzondere en enerverende reis. 
 
Gerard Numeijer. 
P.S. De  Norton heeft ook een identiteitscrisis 

moeten doorstaan. Mijn startnummer bij de 
H.M.V. is nr.82. Als verassing had zijn startnum-
mer van 1958. nr.93 opgeplakt. Bij het Jurby fes-
tival waren de letters EW (Ernie Washer) op het 
kopkuipje gezet, en bij de paradelap nr.45 zoals 
vermeld in het programmaboekje. Inmiddels is 
alles weer OK nr.82 

Contributie perikelen 
 

Het is weer zo ver! Bij het uitkomen van de PIT van 
december betekent het dat de penningmeester 
weer traditie getrouw een stukje schrijft over de eni-
ge echte verplichting binnen onze motorclub: 
De contributie voor 2014.  
 

Voor degenen die een machtiging hebben afgege-
ven wil ik jullie informeren dat het contributie bedrag 
van € 35,00 in januari geïncasseerd gaat worden 
van je bankrekening. 
Voor de leden die (nog) geen incasso hebben afge-
geven betekend het dat de contributie zo snel mo-
gelijk overgemaakt dient te worden. Nieuw is wel 
dat er op gelet dient te worden dat het rekening-
nummer van de motorclub is gewijzigd in een IBAN 
nummer. Let hier wel op!!! 
Het IBAN nummer is NL78 RABO 0587 5433 05. 
Wees er wel op tijd bij, want op 1 februari 2014 
dient een ieder zijn of haar contributie voor 2014 
betaald te hebben! 
 

Groetjes, 
Sjaco 
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MC MIOS Route`s Database  

 
Het progamma BaseCamp (de opvolger van MapSource) heeft de mogelijkheid van een Cloud opslag. 
Dit is een opslag ruimte (150mb) op een server van Garmin, hierop kun je vele pc`s ``aansluiten``, als 
iemand er een route in plaatst dan kom op alle ander pc`s binnen als je BaseCamp opstart, (dit ge-
beurt dus ook met een wijziging in een route). Als ik dus een route voor een Mios evenement plaats 
dan heb je hem gelijk binnen en kun je hem zo in je Zumo laden, hoe kan het gemakkelijker. 
Als je het dan wel wilt herberekenen of aanpassen, kopieer de route dan even naar een ander be-
standje in BaseCamp. 
 
Stel de Cloud opslag op de volgende wijze in. 
Klik op    Aanmelden 
en dan op Cloudopslag inschakelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type bij myGarmin-id : mlt.theo@ziggo.nl 
Type bij Wachtwoord : Zoutpad1 
en klik op   Aanmelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Het ziet er dan zo uit 
 
Als je BaseCamp 
nog niet op je pc 
hebt staan, type het 
dan even in in Goog-
le en je komt vanzelf 
op de download pa-
gina en volg de ver-
dere aanwijzingen. 
De kaarten die je in 
MapSource hebt 
worden door  
BaseCamp overge-
nomen. 
 
Of neem je laptop 
eens mee naar het 
clubhuis. 
 
Succes er mee, 
Theo Ruig 
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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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