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Voor al uw banden – uitlijnen-balanceren – uitlaten – schokdempers - 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.

Tevens de B.M.W. specialist van Noord-Holland.
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De voorpagina:
Honda CBR250R
Zie verslag op pagina 10-11
Bron: Klaas Poutsma
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 verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste brieven en artikelen.
Niets in deze uitgave mag worden overgenomen zonder
schriftelijke toestemming van MC-MIOS
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Van de voorzitter,
Als U dit leest zijn we inmiddels al weer 2013, waar
blijft de tijd. Ik wil toch nog even terug kijken op het
jaar 2012, wat voor mij veel te snel is om gegaan. Ik
denk dat ik daar niet de enigste in ben, het jaar is
omgevlogen. Het komt ook wel doordat we het allemaal zo druk hebben, of ons erg druk maken dat kan
vanzelf ook. Wij als bestuur hebben er alles aan gedaan om het voor een ieder leuk te maken. Als ik zo
terug kijk zijn wij daar wel redelijk in geslaagd, maar
het kan altijd nog beter en daar blijven wij dan ook
aan werken. Er zijn in 2012 weer heel wat KILOMETERS gereden door ons allemaal, en dat allemaal
zonder ernstige valpartijen gelukkig. Ikzelf ben wel
omgevallen met de motor, maar toen was de snelheid er uit dus enkel wat kuip schade. Er zijn weer
mooie tourritten geweest, ook door het mooie Noord
Holland en dan denk je, alweer door de Kop van
Noord Holland, maar je ziet steeds weer wat nieuws
en het blijft mooi. We moeten Theo goed te vriend
houden, want in 2013 hebben Theo weer nodig. Ik
hoor trouwens in de wandel gangen dat hij alweer
bezig is voor het nieuwe jaar. Het CRT gebeuren was
dank zei alle vrijwilligers ook een groot succes. Ook
voor 2013 staat het weer op het programma en hopen dat het weer een prachtige dag gaat worden. In
deze winter periode staan de meeste motors wel op
stal, of krijgen een winter beurt want daar is nu tijd
voor. Ook bij de motor zaken is het deze tijd wat rustiger, dus mooi om nu alles te laten nazien, om dan in
het voorjaar er weer vol van te kunnen genieten zowel van het weer als van de motor. Ik wil toch ook
nog even stil staan bij het bloemetje wat Ali de Visser
enkele weken terug heeft ontvangen. Als iemand het
verdiend heeft dan is dat Ali wel, die al zo’n lange tijd
voor het clubhuis zorgt, die moet dan toch eens in het
zonnetje gezet worden dachten wij, we hopen dan
ook dat Ali dit nog een lange tijd kan blijven doen
want dat is een teken dat de gezondheid nog goed is.
Ik wil langs deze weg een ieder bedanken, die op
welke wijze dan ook, zich het afgelopen jaar heeft
ingezet voor de club, want zonder jullie lukt het niet.
Tot slot wil ik langs deze weg een ieder veel geluk
en een goede gezondheid toe wensen voor het jaar
2013, en ik hoop met veel motor plezier. Als het weer
mee zit zal dat wel lukken. Nog een tip, de wieltjes op
de weg houden en blijven uit kijken, want dan kan ik
volgend jaar weer een stukje schrijven dat het allemaal zo goed gegaan is met ons.
Met vriendelijke groet,
Arie Bakker.
Bestuursberichten (vergadering december)

de tafel op tekening staat, en dat een van de bestuursleden dit karwij op zich gaat nemen, dus het
maken van de tafel. Wat mij nog een hele klus lijkt,
maar Kees zag het wel zitten, dus wordt vervolgd. Er
zijn inmiddels 4 personen op de IVA training geweest, en allen geslaagd. Zo konden ze ons daar een
mooi certificaat van laten zien. Dit persoonsgebonden
certificaat is inmiddels wettelijk verplicht voor de barvrijwilligers van onze vereniging. Ondertussen hebben
ook de overige bestuurleden aangegeven deze training te gaan volgen, maar dan via Internet. Dit schijnt
nu nog kosteloos te kunnen, dus wellicht een extra
stimulans voor overige leden van MC MIOS. Zie hiervoor www.nocnsf.nl/IVA Voor eventuele vragen even
contact opnemen met Dirk Brugman. Er zal ook nog
even naar de CV gekeken worden door Hans, want de
voorzitter vind het later op de avond te koud worden
doordat de kachel te laat weer aanslaat, ik denk dat er
ondertussen al naar gekeken is? Zo zal er ook nog
even rond het clubhuis worden opgeruimd, zodat alles
er weer netjes uit ziet. Ook nog even nagepraat over
het bloemetje van Alie de Visser, waar ze wel door
verrast was maar toch heel leuk gevonden heeft, en
het zonder meer verdient heeft. Zo is het inmiddels
11.15 uur en sluit de voorzitter de vergadering, bedankt een ieder voor hun inbreng en wenst een ieder
wel thuis.
Met vriendelijke groet,
Arie Bakker.
Bestuursberichten (vergadering januari)
Het gehele koppel was weer aanwezig met als gast
aan tafel Bram Ernes. De voorzitter geeft de aftrap om
stipt 20.00 uur en wenst ons ieder veel gezondheid
toe voor de toekomst. Eerst worden de bar zaken met
Eric doorgenomen, hier valt over te melden dat de
meeste barmedewerkers inclusief een aantal vrijwilligers en enkele bestuursleden reeds hun IVA certificaat hebben behaald. Dit betekent dat er vanaf nu
verantwoord alcohol geschonken kan worden. Verder
worden de opstapel zijnde festiviteiten doorgenomen
waarbij het bar personeel word ingeschakeld, zodat
we gezamenlijk weer precies weten wat er moet gebeuren. Als laatste werd nog gemeld dat de oliebollen
bakkerij goed was verlopen, onze voorzitter had er in
elk geval na inname niet wakker van gelegen, dit
scheen wel eens anders te zijn geweest. Om 21.00
uur vervolgen we na een korte onderbreking de bestuursvergadering, Eric is inmiddels huiswaarts gekeerd. Tijdens dit overleg hebben we weer van alles
bij de kop gehad, waaronder het aangepaste verzekeringspakket hiervoor dank aan Bram. Verder zijn de
op stapel staande activiteiten doorgenomen, welke
voor een deel al weer goed in de steigers staan
(gevleugelde uitspraak van de secretaris). Verder zijn
we weer druk met de voorbereiding van de jaarvergadering, en hoe om te gaan met de toekomst van de
club. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het gebruik
van internet in het clubhuis.
Dit was het weer voor deze maand .

Beste PIT lezers, hier wat nieuws van de bestuur vergadering van 4dec2012. Alle mensen van het bestuur
waren mooi op tijd, dus konden we om 20.00 uur beginnen. Deze keer was er weer een vrijwilliger van het
barteam uitgenodigd. Ditmaal was Eric Koppel aanwezig, dus Eric het woord gegeven. Er was deze keer
weinig te melden. Wel is er is nog even over de stam- Met vriendelijke groet,
tafel gesproken. De laatste berichten hier over zijn dat Jan Geersing

Pagina 4

Puzzel

PIT-parels

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

Nieuwe leden:
Peter Oldenburg
Schubertkade 11,
1817 GA ALKMAAR
geb.dat.: 07-05-1960
Motor: BMWR1200 GSA
Klaverjassen MC MIOS 2012 /2013
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Clubhuis is om
19:30 uur open
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1

9

8

5

1

8
3

0223-533032
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Alie de Visser
Jan de Bruin
MIOS feliciteert
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6e klaverjasavond
7e klaverjasavond
laatste klaverjasavond
+ prijsuitreiking competitie

P.S.
kom op tijd, mocht u verhinderd zijn doe a.u.b.
even afbericht voor 19:00 uur
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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.

Februari
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Merel Peper
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Piet Kramer

15 Kees Vendrig
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Sjaak Schouten

21 Koos van Fruchten
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Jacqueline Bouwes

22 Steve Jonas
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Ineke van Wensum

24 Cees Pot
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Marianne Ansink

10 Erwin vd Putten

2

Jan Daas

11 Gerard van der Park

4

Ronald Goedhart

11 Arie Wit

4

Arjan de Vries

6

10 Sjef Kleefstra

25 Loek Rietmeijer

10 Arie Bakker
Maart
2

Nico Bouwes

16 Andre Schot

5

Peter van der Ploeg

24 Ivonne Peper

6

Marco Beukema

27 Ralph Dekker

7

Frank Ruyter

30 Robert de Jong

15 Dirk Brugman

31 Kees Blokker

15 Cocky Poel
Staat uw verjaardag er niet bij of niet goed vermeld, geef dat dan door aan de redactie.

Er waren deze maand 8 inzendingen, waarvan allen
goed zijn ingevuld:
- Leon van der Poel - Klaas Poutsma
- Hans Jager
- Jan Karel
- Arie Kouseband
- Ben Wissink
- Bram Vergouwe
- Ben Schot
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>>>>> 12 vragen aan <<<<<
Wim de Greef
Als je een motor was, wat zou je dan zijn en
waarom?
Deze vraag is voor mij niet moeilijk, ik zou helemaal
gaan voor de BMW HP2.

niet meer mee op de motor en kwam er een auto.
En medio de jaren 80 heb ik een BMW R51/3 gekocht en deze helemaal gereviseerd en als nieuw
gemaakt. Tot dat ik in 1988 bij Gerard Numeijer
kwam werken en daar weer met het snellere werk in
aanraking kwam. Daar was opeens mijn droommotor de BMW R 100 RS. Toen de R 51/3 verkocht en
de RS gekocht. Deze motor heb ik helemaal naar
mijn eigen wens onder handen genomen en gemaakt zoals hij nu nog is.

Hoe ziet je wagen/motorpark eruit?
Alles wat wij gebruiken is privé. Onze auto is een
Suzuki SX4 van 2007 en mijn BMW R 100 RS van
1979.
Wat is je mooiste motorvakantie land en waarWat was je eerste motor en wat was je droom- om?
In ons geval is dat altijd in Nederland geweest. En
motor?
Mijn eerste motor was in 1960 een Matchless 350 met de motor ben ik in 1996 een keer met een
cc , daarna een Matchless 500 cc 1 cilinder en weer groepje naar Luxemburg geweest.
daarna een AJS 650 cc twin. Toen wilde mijn liefde Wat is de hoogste snelheid die je ooit gereden
hebt en waar was dat?
Beroeps matig erg hard op de A7 naar Wieringerwerf !
Wat voor bladen lees je?
Ik heb een abonnement op Het Motorrijwiel en krijg
regelmatig het blad Motor.
Wat was het laatste boek dat je gelezen hebt?
Het Aarden Beest van Benno Graas dwars door
Afrika.
Heb je weleens een ongeval gehad met de motor
en wat was de laatste?
Niet een, dat kan ook niet anders want ik rij bijna
niet!! Alle jaren zeg ik tegen me zelf volgend jaar ga
ik meer motor rijden!
Wat eet je meestal als je met de motor onderweg
bent?
Die keren dat ik wel op de motor weg ben geweest
is het meestal koffie + puntje met enz. uitsmijter enz.
Waar was je laatste bekeuring voor?
Tussen de sluizen bij Kornwerderzand 8 km te
snel!!
Wat vind je de mooiste uitvinding mbt het motorrijden?
Vanaf het sleutelwerk in het begin van mijn loopbaan tot de hedendaagse techniek, is het een aaneen schakeling van alle veranderingen geweest,
GEWELDIG !! Dat ik dat allemaal heb mee mogen
maken.
Wat doe je om te ontspannen?
Samen op de fiets erop uit. Met mijn kleinzoon sleutelen in het schuurtje , voor mijn zoon en kleinzoon
de 26cc motortjes tunen enz. En wat er al zo verder
op ons pad komt.
Ik geef de pen door aan;
Jaap Posthumus.
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Afdeling WATERTAKKE!
Dan het weekend van 15 September he! Zou eerst
niet heen vanwege de heetstook, maar door het late
seizoen ging dat toch lukken! Maareh alles volgeboekt he. Moest dus afwachten op afzeggers! ‘t
Lukte! Dirk en Jenny moesten zaterdagavond te
feesten, dus dat stapelbed kwam vrij voor een nachie. Vrijdagavond nog even een esemessie naar
Leen dat die nog met me mee kon als die sochens
om zeven uur bij me was. Om zeven uur geen Leen
dus. Na een rondje schuur vertrokken dus. Aan de
stoomweg nog effe een houtduif vol op het scherm.
Ruitje kaduuk en duif ook denk: heb um niet meer
zien vliegen. Een warm onthaal op de kampeerboerderij: kon zo bij het ontbijt aanschuiven! Daarna
de Theothoer. Noordwaards ri Eemshaven waar de
middagpouze zou zijn. Maar eerst een rondleiding
door de EPS uitlaat fabriek en motorenrevisie. Daar
is gerust wel wat leuks voor de Duc te Fröbelen!

Ook een imposant Viper 10 cilinder Blok bewonderd
waar in goede doen minstens 700 PK uit moet ko-

ommetje van Theo. De mosterdsoep was heerlijk!
Weten dus nu ook waar Abraham al die zooi heen
bracht. Een broodje kaas toe, en dan terug naar de
kampeerboerderij voor een biertje en de
‘’Barreknoei’’. Bij de Boerderij gearriveerd bleek
Leen ook over de drempel gestapt te zijn. Altijd gezellig als die er bij is. En een Classic Beemer moest
worden afgevoerd wegens vastgelopen voorwiella-

gers. Kon die gelukkig nog bij een liefhebber terecht
die er niet tegenop zag om zaterdagavond nog even
een voorwielrevisie uit te voeren. En nog op tijd terug ook, voor de laatste barbecue vleessies. Na een
paar biertjes en de barbecue werd het tijd voor het
50+ gebeuren : de vlammetjes! Ik had kennelijk een
overjarig projectiel mee! want zonder vuur ging die
ook als de brandweer! Binnen het uur de fles leeg!
Maar niet getreurd Leen had ook een fles vuurwater
mee, en mij tot schenker benoemd. En Jan-Karel
had ook nog een noodvoorraadje. Dus zo maar
twaalf uur geweest en de zakken vol dus. Plat! Leen
zag het niet zitten boven op zo’n stapelbed te slapen en vond een leegstaand bankstel voor de
nacht! Zelf heb ik daar geen moeite mee! Ogen
dicht is alles donker, en als ik maf lig ik stil. Zomaar
Zondag dus! Een lekker ontbijt met ‘’Schotse’’eieren
traditie. Hoe was die ook al weer Rob? Eén ei vijf
minuten, tien eieren vijftig? O nee, die is van zaterdag! Een ding heb ik mee: na de driezijdig overdwars gebakken eieren van drie jaar terug mag ik
niet meer bakken! Kwam dat soms door de MIOS
jansen en tilanus? Geen idee, maar ook dit jaar was
het zondags ontbijt weer prima! Dan met Theo naar
Lemele voor de najaarstoertocht. Daar ook ‘’de Friezen’’ weer eens gesproken. Die een tijdje al niet
meer gezien: weer effe leuk dus. Echt een mooie
toer door een prachtig gebied richting Enschede. ‘s
Avonds om effe zeven uur thuis met een ouderwets
850km voor het toerboekie na een prachtig MIOS
weekend! O ja, Het mooi weer miosabonnement
heeft weer gewerkt he! Geen spat gehad he! SOO!

men. Dan in Eemshaven was het eetcafeetje gesloten en het retaurant bij de afvaart niet te vinden. Op
zoek dus om bij Lenie Zeehond wat te eten maar
daar was het heel druk met wadlopers. Maar Jeff Ciao, Léon.
wist een Pannekoekenhut, daar heen dus om daarnaast in een Mosterdmuzeum te gaan eten. Onderhand half vier dus. Mede veroorzaakt door het extra
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Datum

Tijd

1-feb
8-feb
15-feb
22-feb

vr
vr
vr
vr

20:30
20:30
20:30
19:30

1-mrt
8-mrt
15-mrt
22-mrt

vr
vr
vr
vr

20:30
20:30
20:30
19:30

5-apr
7-apr
12-apr
14-apr
14-apr
19-apr
26-apr

vr
zo
vr
zo
zo
vr
vr

20:30

3-mei
5-mei
10-mei
17-mei
17-mei
24-mei
31-mei

vr
zo
vr
vr
vr
vr
vr

20:30

2-jun
7-jun
8-jun
14-jun
21-jun
28-jun

zo
vr
za
vr
vr
vr

5-jul
12-jul
19-jul
26-jul

vr 20:30
vr 20:30
vr 20:30
vr

2-aug
9-aug
16-aug
23-aug
31-aug

vr
vr 20:30
vr 20:30
vr 20:30
za

1-sep
8-sep
14-sep
20-sep

zo
zo
za
vr

20:30

19:30
20:30

20:30

20:30
20:30

20:30
7:00
20:30
20:30
20:30

MC MIOS Activiteitenkalender & Openingstijden Clubhuis 2012-2013
Evenement/activiteit/omschrijving
Opmerking
Actie
Feb. 2013
Clubhuis open, Lezing/film avond Dirk de Vries
Arie B
Clubhuis open, tevens Vrijwilligersavond
Barteam/bestuur
Clubhuis open, Beleving races Isle of Man
Gerard N
Klaverjassen 6e
Jan de B
Mrt. 2013
Clubhuis open
Barteam
Clubhuis open, Kezen avond
Sjaco S
Clubhuis open, Veiligheid voor de motorrijder
Jan G
Klaverjassen 7e
Jan de B
Apr. 2013
Clubhuis open
Barteam
Gezamenlijk vertrek clubhuis
43e Friesland Toertocht, info via www.mtcnoord.nl
Bestuur
Jaarvergadering MC MIOS
38e MIOS Toerrit
motorbegeleiding oa door MC MIOS
Formido Vikingtour Wieringen
Klaverjassen laatste + prijsuitreiking
Jan de B
Clubhuis open
Barteam
Mei 2013
Clubhuis open
Barteam
MC MIOS Mega rit door Noord Nederland
info volgt
Theo R
Clubhuis open
Barteam
Clubhuis gesloten ivm Pinksterweekend
vertrek 4 daags MC MIOS Pinksterweekend
17 t/m 20 mei
Jeff vd P
Clubhuis open
Barteam
Clubhuis open
Barteam
Jun. 2013
Mels v A
12e Wil Hartog Toerrit
Clubhuis open
Barteam
vertrek 7 daagse MC MIOS Ducati tour 2013
8 tm 14 juni
Harry P
Clubhuis open
Barteam
Clubhuis open
Barteam
Clubhuis open
Barteam
Jul. 2013
Clubhuis open
Barteam
Clubhuis open
Barteam
Clubhuis open
Barteam
Clubhuis gesloten ivm vakantie
Aug. 2013
Clubhuis gesloten ivm vakantie
Clubhuis open (onder voorbehoud)
Barteam
Clubhuis open
Barteam
Clubhuis open
Barteam
Opbouwwerkzaamheden CRT circuit De Kooy
Vrijwilligers gevraagd
Arie Ba
Sep. 2013
CRT wedstrijddag
Vrijwilligers gevraagd
Arie Ba
Jan R
15e Quatrorit
Vrijwilligers gevraagd
Andre Sch
Langedijker Vrachtwagentour
Septemberweekend
Vertrek vanaf clubhuis

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.
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Bloemetje van de maand
‘Een moordvrouw voor de motorclub’ zo omschrijft
Sjaco Stokman haar. De penningmeester van MC
MIOS stuurde namens het hele bestuur een bericht
naar de redactie van CTR Hollands Kroon om deze
vrijwilliger in hart en nieren voor te dragen voor het
maandelijkse bloemetje: Alie de Visser.

Alie de Visser, de vrijwilliger van MC MIOS wordt in
het zonnetje gezet. Met oprechte waardering voor
haar inzet gedurende de laatste 30 jaar, dat zij onze
club MC MIOS heeft ondersteund.
Dirreke GS.

en dan he! Wel met een Miosman of vijftien, één
Merel en nog een jochie. Mocht met z’n vader mee,
de merel met haar vader mee vanzelf ! Na de nieuwe mappen lading in de Garmin van gisteravond,
was het apperaat de weg kwijt. Letterlijk! want de
paarse streep ging recht van waaypoint naar waaipoint dwars door wei en bouwland en bebouwing
als dat zo uitkwam. Niet te volgen dus. De beoogde
koffietent in Oudeschild zat vol en het terras te
koud. Dus daar viel het ongeregeld uit elkaar! Wel
een goede koffietent gevonden op loopafstand. Bij
vertrek daar heeft Theo mijn Garmin tot orde geroepen, en die heeft geluisterd! Verder perfect dus!
Verder dus. Minstens nog een kilometer of twintig
tot de lunchpauze bij de vuurtoren van De Cocksdorp. In (op) zo’n klein (ei)land moet je alles naar
z’n eigen schaal relativeren. En de UIENSOEP was
in de aanbieding dus dan kan je daar niet aan voorbij gaan! Eet smakelijk, en lekker was die! Dan de
regenbroek weer hijsen en op zoek naar de SmitBross voor een bezoek aan hun motorrestouratiewerkplaats en Muzeum. Nou daar vloog de tijd! De
koffie was daar lekker en de gebr Smit zijn gezellige
vertellers, vooral Alfons wist de toehoorders aan
zich te binden. Met allerlei verhalen over hun werk
en reizen met betrekking tot hun motoren. Ook hun
muzeum met veel unieke motoren vroeg echt wel
tijd om alles een beetje te bekijken en in het denkwerk op te slaan. De SCOTT tweetakten, de NORTON wankels, de Benelli zescilinders, de KAWA
drieciliders, Franse viercilinder boxermotoren Laverda twins enz enz. Zelfs een Royal Enfield Diesel
ontbrak niet in het verhaal. Ook sneeuwschoeters
met een wankelmotor en een grasmaaier met zo’n
aandrijfmotor ontbraken daar niet. Theo moest ons
er zelfs op attent maken dat we toch nog effe laagvliegen moesten om de boot van vijf uur te halen.
Dat lukte, en op de boot het clubhuis gebeld dat de
paddosoep op het vuur kon als ze tenminste nog
open waren. Dat lukte en na een lekker bakkie soep
om effe zes uur op huis aan. Weer een leuk en gezellig Mios evenement dus. Ook al liet het Mooi
Weer Mios abonnement het dit keer afweten.

Tis al effe een discussiepunt op de clubavond: De
nieuwe GS voor Dirk. De Grizzley heeft ie al weer
effe, Komt BMW
ook met zo’n ding.
Tzal me niks verwonderen als ook
hier Nico Bakker
een (poot) in heeft.
Die heeft in het verleden al meer knutselwerk voor BMW
verricht. En als een
toonaangevend Duits Motorblad zulke afbeeldingen
gaat publiceren dan zit er wat in de pijplijn. En Dirk
was al aan het informeren bij motorport of er al wat
van bekend was, Dus die is duidelijk geïnteresJullie opskijfert, Léon.
seerd. Enehh ook
een inkijkerd van
de nieuwe Waterboxer voor Theo. In
Motorrad stond ook
een inkijkerd maar
niet zo duidelijk als
deze.
Groeten, Léon.
PADDORIT 2012
Half negen, koffie broodje en de éérste bui ofdouwe! Dan door de volgende bui naar de Texelseboot.
Daar weer een bui. Maar op de opstelplaats stonden we wel droog voor de afwisseling. Op de boot
ook maar verder heb ik ze niet meer geteld, de bui-

Pagina 9

Hoe is het mogelijk.
Afgelopen herfst heb ik een ritje mogen maken op
een niet alledaagse motorfiets. Gezien de afmeting
kan hij maar nauwelijks als motorfiets betiteld worden. Hij heeft een formaat die een bromfiets niet te
boven gaat. Maar hoe klein ook maar, de indruk die
hij op mij heeft gemaakt was indrukwekkend.
Bij mijn bezoek aan een echte motorliefhebber hadden we al heel snel dezelfde gevoelens. Nee, niet
voor elkaar, maar onze belangstelling voor motoren
en in het bijzonder de techniek. Wat is dat toch dat
fijn je samen veel raakvlakken heb en daar uren
over kan bomen. Maar ook de oude foto’s van jaren
geleden dragen bij aan een sfeer die je bijna nog in
trance zou kunnen brengen. Misschien was het deze sfeer die er toe bijgedragen heeft dat ik het aanbod kreeg om met een bijzondere motorfiets te rijden. Nu sta ik niet direct te dringen om met andermans motor te gaan rijden en ik heb hier dan ook
vriendelijk voor bedankt. Maar dat was geen goeie
reactie en de eigenaar vond dat ik met zijn motor
MOEST rijden. Hij noemde een paar argumenten
waarom ik dit persé moest doen en daar voelde ik
mij door gevleid. Toch nog even de boot afgehouden en voorgesteld om na deze opgewonden middag maar een beslissing te nemen. Bij het afscheid
kreeg ik nogmaals te horen dat ik het zeker moest
doen. Diep in mijn hart zou ik het toch wel graag willen en na enige tijd hebben we een afspraak gemaakt.
Op een mooie middag reed ik met mijn Black Bomber naar deze liefhebber en na een paar bakkies
zou het dan maar gebeuren. Doordat er heel weinig
met deze motor wordt gereden, kostte het enige
moeite om hem mooi rond aan het lopen te krijgen.
De huidige benzine is er de oorzaak van dat motoren met carburateur(s) na langere periode van stilstand, soms moeilijk aanslaan. Toen alle vier cilinders goed meededen kreeg ik nog enige uitleg en
kon de rit beginnen. Als de motor goed op temperatuur was mocht ik hem best wel doortrekken tot het
rode gebied werd mij toevertrouwd. Nadat ik mijn
been over de buddy had geslingerd en plaats nam,
merkte ik hoe klein deze motor was. Nu met een
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beetje gas wegrijden en dankzij de zijdezachte koppeling ging dat heel goed. Voorzichtig door een
aantal straatjes gereden en toen de buitenweg op.
Het is allemaal behoorlijk wennen en heeft totaal
geen enkele overeenkomst met mijn Black Bomber.
Het schakelen gaat zo gemakkelijk en bij ca 80 km
wil ik nog eens opschakelen, maar dat ging niet. Nu
moet ik er bij vertellen dat ik ook niet erg bewust
door de versnellingen ben gegaan en had geen idee
in welke ik reed. Toch maar even stoppen en dan
bewust gaan opschakelen. Ja, het waren er toch
wel zes stuks, maar het voelde zo onwerkelijk aan.
Bij ca 80 kilometer in zes had ik het idee dat hij al
flink toeren draaide en misschien al tegen het rode
gebied zou lopen. Een blik op de toerenteller en die
stond nog maar op 8000, lang niet het maximum
toerental.
Inmiddels was de motor goed op temperatuur en
besloot om nog maar eens te stoppen en dan door
de versnellingen heen te gaan tot het maximum toeren. Het was op een stille en overzichtelijke weg en
daar ging het gebeuren. In de eerste en tweede ver-

snelling ging dat zo onwijs snel dat de toerenbegrenzer ingreep. Dit is bij ongeveer 19.000 toeren!!! Wat een sensatie en dit nog een paar keer
herhaald. Ook op de A7 boven de 130 km geprobeerd wat er dan nog in huis is bij deze kleine racer.
Want zo mag je deze 250 cc viercilinder Honda
CBR250R wel noemen. Hij is een afstammeling van
de begin jaren ’60 zo succesvolle RC163 racer. Natuurlijk is er in die 25 jaar wel iets veranderd en
heeft de CBR waterkoeling gekregen en ook de boring x slag is gewijzigd van 44 x 41 mm in 48,5 x
33,8 mm. Door deze korte slag is het mogelijk zulke
extreem hoge toerentallen te maken. De door tandwielen aangedreven bovenliggende nokkenassen
bedienen de vierkleppen per cilinder. De tandwielen
op de nokkenassen zijn van een bijzondere constructie. Het nokkenastandwiel bestaat uit twee
tandwielen die direct naast elkaar zitten, maar wel
zijn de tanden iets ten opzichte van elkaar verschoven. Dit dubbel tandwiel grijpt in een tussentandwiel
en onder veerdruk wordt de speling uit de tandwiel
overbrenging gehaald. Deze constructie maakt de

Takke Duke en Sukke Sooi!
Tis weer Monsterdagweer deed ook dit jaar de
naam weer eer aan op 26 Augustus. Wachte de
weergoden vorig jaar met hun z(r)egen tot alle monsters aanwezig waren. Dit jaar begon de zegen onderweg al! Hoosbui tussen Schiphol en Den Haag.
Zorgde dus wel voor een afzwaai van heel wat deelnemers en bezoekers. Toch wel weer een gezellig
evenement en iedereen deed zijn best om de sweer
optimaal te houden. Dat begon met een luid onthaal
door de opperMonsterstalmeester die middels een
megafoon alle bezoekers welkom hete. Met een applaus van de reeds aanwezigen, waar maak je suks
mee? Ook de jongste bezoekerdjes maakte indruk.
De een omdatie haast niet van de zojuist ontdekte
overbrenging spelingvrij en bijna geruisloos. De
ademhaling gaat door vier 20 mm carburateurs en
verlaat de motor via een vier in één uitlaat. Het vermogen is 45 pk bij 15000 toeren en het koppel is ca
25 Nm bij 12000 toeren. Met een droog gewicht van
142 kg rijdt en stuurt het erg licht, maar wel stabiel.
Zoals gezegd, het is net een kleine racer.
Maar deze motor heeft nog een onverwachte verrassing die ook erg veel indruk op mij heeft gemaakt. Toen ik enigszins aan het extreme hoge toerental gewend was, maar nog niet helemaal kon bevatten, viel ik in de volgende verbazing.
Om enig inzicht te krijgen hoe deze motor zich voelt
bij lage toeren, liet ik in zes de snelheid terug zakken naar ca 40 km en dan voorzichtig gasgeven.
Nou hij liep gewoon weg zonder enkel protest. Nu
nog een keertje en dan afzakken naar 30 km, dit
een poosje vast gehouden en daarna ging het net
zo gemakkelijk weer in toeren klimmen. De laatste
test lijkt misschien op mishandeling en liet de snelheid zakken naar 20 km, nog steeds in de zesde
versnelling en de motor loopt mooi rustig door op
die snelheid. Ook nu met beleid gasgeven klimt hij
zonder trillen, hikken of bonken als een turbine naar
hoge toerentallen. Daarna staat hij weer rustig stationair te lopen. Wat een onmogelijke motor, zo soepel.
In Nederland is deze motor nooit via Honda geïmporteerd, maar via de grijze import zijn er in de jaren’80 en ‘90 misschien enkele tientallen verkocht.
Inmiddels zijn deze motoren ook al weer ca 25 jaar
oud. Deze motorblokken wordt nu veel gebruikt voor
de replica 250cc Honda racers. Eén van de mooiste
eigenbouw replica’s met dit motorblok is die van
Kees Schermer.
Twee jaar geleden konden wij deze motor in ons
clubhuis bewonderen en hij is regelmatig te horen
op diverse classic race demo evenementen.
Wat ben ik blij dat ik dit MOEST doen en het heeft
een onuitwisbare indruk op mij gemaakt.
Alleen miste ik nog vier ongedempte uitlaten.
Klaas Poutsma.

minimonster was af te krijgen en de ander nadat ie
in een plensbui werd teruggefloten door zijn vader
nadat hij anthusiast naar een hem bekende Monster
was toegerend.
Tja jong geleerd - - Op de terugweg even opsteken bij een haven café
in Dordrecht van skivrienden, weer effe leuk dus.
Groeten, Léon.
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Nog een Ducse tak!

2012 motortoers (2).

2 September, Italofrühstück in Nortmoor Ostfriesland.
Vorig jaar voor het eerst zo’n evenement bezocht in
Weener. Toen in Juni helemaal verkleumd, als zowat
eerste bezoeker, drie bakken koffie nodig eer de bibbers uit de fikken waren. Dit jaar maar effe later
heen: gingen de eerste al weer weg toen ik aankwam. Gouw nog wat foto’s maken. Gelukkig was er
nog koffie en lekkere broodjes. Tja
frühstück was daar
echt früh dus. Alleen de broodjes
met aardebeien en
kersenjam:
daar
bleef ik af! Die hadden volop bezoek
van Mepse! Maar
omdat het nog steeds früh was, op de terugweg effe
bij de bikestop langs bij de ingang van de evenementenhal van het TT circuit bij Assen. Daar altijd lekkere
patat aan de kraam! Ut most effe dus. Enneh, na binnendoor naar Lelystad effe visse aan de kraam in de
bocht voor de poepende man. Enneh – ,daar altijd
een gratis bakkie bij de vis! Ducfan dus. Culinair daggie dus zo! SOO!

Gerard Glasbergen Motor marinetoer 10 t/m 13 mei.
Sedert vele jaren heeft een collega van het Marine
bedrijf motortoers georganiseerd meestal een kampeerweekend met zo’n 50 deelnemers. Totdat hij in
begin deze eeuw een motorongeluk kreeg vlakbij
vliegveld De kooy in Den Helder. Omdat hij dit niet
overleeft heeft, is er in zijn nagedachtenis de memoriaaltoer georganiseerd. Deze ritten heb ik samen met een ex collega samengesteld en doe dit
nu al 10 jaar. Dit keer zijn we naar een jeugdherberg geweest in Leuven België, met als tussen bestemming de citadel van Dinant. In het blad Motoplus stond toevallig een leuk weggetje vlakbij Dinant,
die ik natuurlijk in de route verwerkt heb. Na de toer
hebben we altijd een grote BBQ, waarbij we zelf alles mee nemen in een bus van de Marine, die ook
gebruikt kan worden om motoren bij pech terug te
brengen. De heenweg gaat altijd over de snelweg,
maar zodra we België binnen rijden pakken we de
leuke binnenweggetjes. De jeugdherberg van Leuven is echt een aanrader, zeer goede accommodatie en een leuke bar met beschut terras en veel keuze in de Belgische biertjes. De omgeving van de jh
is echter niet zo interessant, maar zodra je de stad
uit bent rijdt het wel leuk landelijk en onder de stad
Namen beginnen de Ardennen hun invloed te laten
gelden. De citadel van Dinant is mooi gelegen en
om te bezichtigen zeker de moeite waard.

Groeten, Léon.

2012 motortoers (1)
3 t/m 6 mei met EN ROUTE naar Westerwald het
voorjaarsweekend samen met Theo Ruig, Dirk Bal,
Leen v/d Kraats en Willem Jaspers. Met enkele
Theo heb ik afgesproken om bij hem te starten om
09:00uur op de parallelweg in Schagen. We rijden
dan gedeeltelijk snelweg naar Simpelveld en vandaar binnendoor naar Westerwald. De opkomst bij
het hotel was enorm, alle motoren stonden in een
grote cirkel geparkeerd.
Imposant om 90 motoren zo bij elkaar te zien staan.

Jeugdherberg

Het hotel was prima, en ook het ontbijt en avond
eten waren goed verzorgd. Zoals altijd had Marja
overzicht Dinant vanaf de Citadel
mooie routes uitgezet, over leuke weggetjes.
Groetjes Theo Boshoff
Voor foto’s zie de site www.st-enroute.nl
Groetjes Theo Boshoff
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http://noordkaap-longwayup.blogspot.nl/
Via de poolcirkel reden we naar Trondheim en via
The Long Way Up
Net alle vakantie plannen geboekt, valt de promotor Oslo en Denemarken weer naar huis.
op de mat met een reis die ik al heel lang van plan
was eens te gaan maken. Dus toch maar ff gekeken
of het qua tijdstip in te passen was en dat paste gelukkig. Gelijk maar geboekt en ondanks dat het een
vrij dure trip is was het binnen 2 weken volgeboekt.
waardoor promotor een 2e reis heeft uitgeschreven
met heel veel belangstelling. De 2e reis heeft niet
het minimum aantal deelnemers gehaald, waardoor
alleen de reis van 15 juli doorgaat. Ik vertrek eerst
naar een plaatsje bij Lübeck, waarbij we gezamenlijk eten en vandaar uit vertrekken we dan naar de
boot die ‘s nachts vaart en dan na circa 24 uur in
Helsinki arriveert. Vanuit Helsinki gaan de motoren
op de trein en worden we naar Rovaniemi gebracht,
dit ligt al in Lapland, hiervandaan begint de toer pas Het was een indrukwekkende reis en ik heb er zeker geen spijt van om de Noordkaap eens bezocht
echt.
Rovaniemi, hier is de officieuze woonplaats van de
Kerstman waar je ook een audiëntie kunt krijgen.
Hier hebben we ook de motoren van de trein gehaald waarbij die van mij in de eerste groep arriveerde, ze hebben de motoren in vrachtwagens geladen en deze op de trein gezet, maar omdat er 3
vrachtwagens nodig waren en er maar 2 op konden
is er 1 het hele stuk gaan rijden en die kwam een
paar uur na de trein pas aan en dat de chauffeur
aardig geracet had was te zien tijdens het uitladen
er waren enkele motoren omgevallen en daardoor
licht beschadigd. In de trein was het al opgevallen
dat het in noord Finland niet meer donker wordt
best wel apart hé. Onze volgende excursie was
goud zoeken, dit was in een soort cowboy dorpje te hebben, maar qua motorrijden zijn er betere locawaar je een schaal kreeg en modder kunt zeven ties zoals de Dolomieten, grandesalpes of zoals ik
waarbij de goudkorreltjes achter blijven. Hier was vorige maand gereden heb naar de Pyreneeën
het echter vergeven van de muggen, die niet rustig maar dat komt ook doordat het weer hier perfect is
om je heen vliegen maar als mini straaljagertjes di- geweest.
rect aanvallen, dus gauw wegwezen. We reden nu Groetjes Theo Boshoff
richting Moermansk waar we naar een kustplaatsje
reden dat Jakobselv heet, via een durtroad kwamen
we na zo’n 14km bij zee aan in de middel of nowhere, erg mooi plekje waarbij je dus richting de Noordpool kijkt. We hebben de gehele kust gevolgd waarbij je soms 200km moest rijden om hemelsbreed
maar 50km naar het westen verplaatst te zijn.
Het weer was matig bewolkt en af een toe een buitje, maar gelukkig hadden we op de Noordkaap
prachtig weer en een hut op een camping vlak daarbij. De Noordkaap zelf was erg toeristisch maar de
weg er naar toe wel erg mooi. Hier vandaan gingen
we via verscheidene boottochtjes naar de Lofoten
dit is een eilanden groep, en eigenlijk het mooiste
deel van onze reis. We hadden een nieuw hotel aan
een baai die verbonden is met open zee, de eigenaresse het veel geld geërfd, en dit geïnvesteerd in
een prachtig hotel op een super locatie. Dit is gelegen op het eiland Senja, en echt een aanrader, en
alweer zalm eten hé voor het ontbijt en avondeten
gegrild, gerookt, gepocheerd, enz.
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