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Voor info: WWW.SPESAUTOBANDEN.NL
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Even opstellen voor de ingang van de Ducati fabriek
in Bologna. De groep is samengesteld uit leden van
MC MIOS aangevuld met relaties van Eelco
(Motoport Hippolytushoef).
Bron: Dick Zwaan

Het volgende nummer verschijnt in september
Kopij insturen aan de redactie vóór de 15e van de maand ervoor.
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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Bestuursberichten

(vergadering 9 jul.)

Na de opening van de voorzitter wilde Dirk Brugman
graag als eerste het woord voor een mededeling.
Dirk gaf staande de vergadering te kennen dat
“omstandigheden” hem heeft doen besluiten om per
direct zijn bestuurstaak als secretaris van MC MIOS
en aanverwante taken te stoppen. Een verdere toelichting werd niet gegeven. Tot slot wenste hij het
bestuur alle goeds toe en bedankt hij een ieder voor
het genoten vertrouwen. Door het onverwachte vertrek van Dirk wordt er even kort stil gestaan bij de
ontstane situatie om vervolgens na te gaan op welke
wijze we binnen het bestuur de secretariële taken
voor de korte en langere termijn kunnen opvangen.
Hierover straks meer. Na deze onstuimige opening
van de vergadering dan toch nog de tijd genomen
voor de overige en lopende zaken:
• Zonnepanelen. Zoals de meesten al weten (of
hebben gezien) zijn de zonnepanelen onlangs
door een aantal enthousiaste vrijwilligers gemonteerd. Wat echter nog moet worden geregeld door
de netwerkbeheerder is het plaatsen van een zogenaamde slimme meter. Hiervoor zal Arie nagaan hoe dat kan worden geregeld. Verder zijn
nog enkele lopende zaken behandeld zoals:
• E-learning Verkeersregelaar. Sjaco zal zich verder
verdiepen over dit onderwerp vanwege het inzetten van enkele MIOS leden als verkeerregelaar bij
evenementen. Denk hierbij aan het komende CRT
evenement en de Langedijker vrachtwagentoer;
• SVH-certificaat. Dit wettelijk verplichte certificaat
op het gebied van sociale hygiëne is noodzakelijk
voor elke club of vereniging waar kantinefaciliteit
aanwezig zijn. Op dit moment is 1 clublid in het
bezit daarvan. Het lijkt ons verstandig om dit met
1 a 2 personen uit te breiden. De mogelijkheden,
kosten en voorwaarden zullen worden onderzocht;
• Ducati toerrit. De meer dan geslaagde toerrit is
inmiddels achter de rug en in klein verband nabesproken. Na alle afrekeningen is nog een restbedrag over wat inmiddels aan de deelnemers is geretourneerd;
• Clubhuisonderhoud etc.
− Aangaande het schilderwerk zal de toegangsdeur binnenkort ter hand worden genomen
door Cees van den Berg
− Het windgaas aan de wegzijde is vervangen en
ziet er weer verzorgd uit. Het plan is om dat
ook aan de zijde van het parkeerterrein
(spoorbaan) uit te voeren
• Secretariële taken. Voor de korte termijn zaken
zoals post en E-mail afhandeling zijn afspraken
gemaakt. Voor de langere termijn zal worden gekeken hoe we dit kunnen oplossen binnen het bestuur. Tevens aan een ieder de vraag of er ideeën
zijn hoe we tot de eerstvolgende ledenvergadering
deze post kunnen invullen en/of er wellicht onder
de leden mensen zijn te vinden welke bereidt zijn
om hier invulling aan te geven. Een ieder van de
aanwezigen zal hierover nadenken.
• Sluiting. Normaal zou dit de laatste vergadering
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zijn geweest voor de vakantie. Echter vanwege
het vertrek van Dirk Brugman wordt over 2 weken
nog een extra vergadering ingepland.
Om ca.22:30uur sluit Arie de vergadering.
Met vriendelijke groet,
Dick Zwaan

Bestuursberichten
(vergadering 23 jul.)
Arie opent de vergadering en heet ons van harte
welkom. Op uitnodiging is Sjaak Schouten aanwezig.
Sjaak, alweer enige jaren lid heeft in het nabije verleden te kennen gegeven om op termijn op bestuurlijk
nivo wel iets meer voor de club te willen betekenen.
Afgesproken is om eerst enkele malen aanwezig te
zijn en zo het gevoel te laten spreken. Hieronder
puntsgewijs het verloop van de vergadering:
• Secretariële taken. Binnenkort zal, na het passeren van enkele officiële stukken (verenigingsregister) Dirk Brugman alle bescheiden aan Arie
overdragen;
• Septemberweekend. De deelnemerslijst is alweer
aardig gevuld en de aanbetaling gedaan en daarmee is het dan ook zeker gesteld (It geat oan).
Neemt niet weg dat de laatste twijfelaars zich nog
kunnen melden. Voor info zie verder in deze PIT;
• Zonnepanelen. Voor het vervangen van de elektriciteitsmeter heeft Hans een aanvraagformulier
naar de netwerkbeheerder (Liander) verstuurd.
Wij hopen dat zij dit op korte termijn kunne verzorgen zodat het echt wat gaat opleveren;
• E-learning Verkeersregelaar. Naar nu blijkt zijn
een aantal MIOS leden nog in het bezit van een
certificaat verkeersregelaar geldig tot begin 2014.
Hiermee zijn zij voor de evenementen in 2013 nog
inzetbaar. Afgesproken is het E-learning proces in
2014 weer op te pakken;
• Wateraansluiting. Ten tijde van de bouw van het
clubhuis is er een wateraansluiting tot stand gekomen via een zgn bouwaansluiting. Tot op heden is
dit nog ongewijzigd en hebben we nog gewoon
water maar het zit ons niet lekker. Vanaf de bouwaansluiting, waar zich ook de meter bevindt ben je
zelf min of meer verantwoordelijk voor het tussenliggende leidingwerk. We zullen dan ook nagaan
op welke wijze dit is te veranderen en welke kosten daarmee gepaard gaan. Daarover later meer;
• Agenda en MIOS activiteiten. De zomer is nog
lekker in ons midden en menig rit zal nog worden
gereden maar toch moeten we ons alweer opmaken voor het winterprogramma. Hiermee tevens
een oproep aan de leden om met ideeën te komen om een avond te vullen;
• Rondvraag. Na de rondvraag geeft Arie het woord
aan Sjaak en vraagt naar zijn bevindingen als gast
bij deze vergadering. Sjaak heeft na een eerste
keer een goede indruk gekregen van de bestuursleden en de wijze waarop zij zich bezighouden en
inzetten voor de club. Op de vraag of hij er iets
voor voelt om de club op enige wijze te ondersteunen en/of taken uit te willen voeren wordt enthou-

siast gereageerd. Sjaak geeft aan om, wat hem
betreft op korte termijn hier al mee te beginnen.
We (de bestuursleden) zijn blij met deze reactie
en is wat ons betreft welkom om mee te draaien in
het bestuur.
• Sluiting.
Om ca.22:30uur sluit Arie de vergadering en besluit met een ieder een fijne vakantie toe te wensen.

Puzzel
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.

8

Met vriendelijke groet,
Dick Zwaan
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CRT nieuws (28mei)
Alweer de derde bijeenkomst dit jaar van de
CRT commissie en ben
vrijwillig aangewezen
om ditmaal een stukje in de Pit te schrijven. Omdat
deze avond Koos van ¨haantjedevoorste¨ is uitgenodigd voor overleg wordt de vergadering ditmaal in
het clubhuis gehouden. Voordat Koos komt heeft
Arie de race in Winkel op de agenda staan, deze is
behoorlijk dramatisch verlopen, zowel wat betreft het
aantal ongevallen als het koude en natte weer. Arie
spreekt de hoop uit dat dit ons niet zal overkomen,
het weer hebben we niet in de hand maar de deelnemende rijders wel, een aantal is niet ervaren genoeg
om in het veld mee te rijden zodat ongelukken niet
uit kunnen blijven, dit verdient aandacht voor ons
evenement 1 september. Met Koos zijn zaken v.w.b.
de catering besproken en in grote lijnen zal het op
dezelfde wijze plaatsvinden als vorig jaar, het veld
van vorig jaar is nog maar ten dele beschikbaar en
hierop zal de catering geplaatst worden, het rennerskwartier komt aan de overzijde, Koos levert de tenten en wij de hulp van opbouwen en afbreken samen
met hulp in de bediening. Arie spreekt waardering
naar Koos uit dat hij zoveel inzet geeft gezien de datum voor hem de drukste dag is van het jaar. De toiletwagen is ondertussen al geschilderd, knal oranje
met groene bies, het MIOS embleem zal er nog op
aangebracht zal worden. Water, stroom en geluid
zijn ondertussen al geregeld, in juni gaan we de bedrijven langs om deze in kennis te stellen van het
evenement, strobalen verdienen nog aandacht,evenzo de plaats van de spandoeken. De flyers en poster zijn ondertussen ook binnen waarna
deze ten dele geseald kunnen worden. Zoals je ziet
is er nog genoeg te doen in aanloop tot 1 september.
Tot slot doet Arie nog een oproep om vrijwilligers te
werven, er zijn behoorlijk wat mensen nodig, ook zullen we moeten zorgen voor minimaal 6 verkeersregelaars met certificaat, iets waar aan gewerkt moet
gaan worden. Als er clubleden zijn die zaterdag en/of
zondag de handen uit de mouwen willen steken om
het evenement tot een succes te maken kunnen jullie dit aangeven bij ons, vele handen maken licht
werk.
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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.
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Er waren afgelopen keer 6 inzendingen, waarvan
allen goed zijn ingevuld:
- Jan Karel
- Klaas Poutsma
- Ben Wissink
- Cor Glas
- Arie Kouseband
- Ben Schot
- Arie Wit
- Leon van der Poel

Namens de CRT commissie,
Hans van den Berg
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buikschuiver en ook geen shopper om iets te vinden
waarbij je je voeten aan de grond kunt zetten. Ook
Dirk Hoogschagen
de Honda moest maximaal verlaagd en dan kunnen
Helaas zag Dirk, ondanks herhaald verzoek vanuit nog de voetjes niet plat op de grond. De stopmode redactie, geen kans om de vragen te beantwoor- mentjes een beetje uitzoeken dus.
den. Daarom werd mij voorzichtig gevraagd “kan jij
misschien”? Tja, wanneer je rechtstreeks door Wat is je mooiste motorvakantie land en waarde redactie wordt benaderd wat moet je dan. Maar om?
zoveel heb ik niet te vertellen probeerde ik nog. Het We zijn een aantal keren samen met de motor naar
hielp niet, de PIT was gereed om te verzenden al- Duitsland in het Moezelgebied geweest en dan
leen ik moest nog even de vragen beantwoorden. sjees ik dus bergje op bergje af achter Dick aan. Ik
Het zijn dus niet de antwoorden van Dirk Hoogscha- doe dan erg mijn best maar het is niet te vergelijken
met bijvoorbeeld de tour naar Italië. Daarvoor zijn
gen maar van Ina Zwaan-Kuijper.
mijn rijcapaciteiten gewoon niet goed genoeg.
Als je een motor was, wat zou je dan zijn en
Wat is de hoogste snelheid die je ooit gereden
waarom?
Gewoon een mooie tourmotor maar niet te lomp, wel hebt en waar was dat?
genoeg vermogen en er ook nog mooi uitzien. Het Ik hoor jullie lachen maar vooruit dan maar.
Het zal wel op de afsluitdijk geweest zijn en ongeoog wil ook wat tenslotte.
veer 150 km p/u.
Hoe ziet je wagen/motorpark eruit?
We hebben nog steeds onze verlengde VW Trans- Wat voor bladen lees je?
porter, ooit aangeschaft toen we met dochter (jawel) We hebben Promotor en Motor maar kom er niet
en zoonlief aan het motorcrossen raakten want dat aan toe.
was wel makkelijk met al die spullen. Het is overi- Wat was het laatste boek dat je gelezen hebt?
gens ook een prima trekezel voor onze caravan. Was tijdens de busreis naar de wintersport en vond
Moet heel eerlijk vermelden dat ik de aanschaf van het niet zoveel dus weet niet eens meer welk boek
deze bus 10 jaar terug eerst niet zag zitten want ik het was.
zou er bijvoorbeeld ook boodschappen mee moeten
Heb je weleens een ongeval gehad met de motor
doen en nu ben ik degene die er het meeste in rijdt
en hem eigenlijk ook niet kwijt wil. Verder hebben en wat was de laatste?
we sinds afgelopen winter een Toyota Yaris aange- Nee, hem weleens vanuit een stopmoment netjes
schaft en hiermee heeft Dick de koude wintermaan- neergelegd omdat ik niet met m’n voet bij de grond
den naar zijn werk gereden. Dick gaat overigens als kon.
het even kan op zijn Ducati 1200 Multistrada naar Wat eet je meestal als je met de motor onderweg
zijn werk. Mijn motor, een Honda NC700X staat in bent?
de garage.
Vind ik een Irritante vraag, iedereen geeft zowat het
zelfde antwoord, een leukere vraag lijkt mij:
Hoeveel motoren heb je gehad en hoeveel kilometer heb je op de motor afgelegd in je motorcarrière?
Twee motoren dus en niet veel km.

>>>>> 12(+1) vragen aan <<<<<

Waar was je laatste bekeuring voor?
Geen bekeuringen gehad met de motor.
Wat vind je de mooiste uitvinding mbt het motorrijden?
Geen idee.
Wat doe je om te ontspannen?
In de tuin werken, lekker op de veranda zitten, dagje uit , kan nog wel meer verzinnen hoor.
Ik geef de pen door aan;
We proberen het nog een keer dus aan
“Dirk Hoogschagen”.
Wat was je eerste motor en wat was je droommotor?
Ik heb in 2002 mijn motorrijbewijs gehaald en heb
toen een BMW 650 CS aangeschaft. Deze heb ik
vorige zomer ingeruild voor de Honda. Het is nog
een hele toer als je niet zo groot bent en je wilt geen
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CRT nieuws (25jun)

CRT nieuws (23jul)

Arie heeft contact gehad met Koos van
Haantje de Voorste.
Aanvankelijk zag het er
goed uit maar naar nu
blijkt heeft Koos in datzelfde weekeinde nog enkele
evenementen waarbij alle faciliteiten en tenten al
zijn gereserveerd. Het zou met veel vieren en vijfen
misschien opgelost kunnen worden maar in goed
overleg kunnen we ook kijken of een andere partij
met een oplossing kan komen. Hiervoor zijn Arie
en Wim in contact gekomen met McKili uit Winkel
alwaar zij een bezoek hebben gebracht en een uiteenzetting van hun mogelijkheden hebben ontvangen. Na overleg binnen de commissie en het MIOS
bestuur is besloten om voor dit jaar in zee te gaan
met McKili. Sjaco geeft een uiteenzetting van de
Horeca vergunning en welke wijze deze op ons
evenement van toepassing is. Wij zullen deze informatie bij McKili aanbieden welke de gebruiker
daarvan is.
Hieronder een opsomming van de overige besproken punten:
• Sjaco en Hans zijn alle direct aan het circuit
grenzende bedrijven langs geweest om zoals
gebruikelijk een brief met vooraankondiging van
het evenement aan te bieden;
• Kees zal bij de firma Boels de toiletfaciliteiten
gaan regelen;
• T.a.v. het indelen van het rennerskwartier gaan
we dat dit jaar weer met lint indelen. Afgelopen
jaar is er gebruik gemaakt van een lijnenkar vzv
verfpatronen. Leek handig maar de verfpatronen
$$$$$$ konden we niet gesponsord krijgen;
• De spandoeken zijn inmiddels bij CBM printing
om daar weer de juiste datumvermelding aan te
brengen. Hierna zullen we deze op verschillende
plaatsen in de regio weer aanbrengen/opstellen;
• De gemeenschappelijke stropakken zijn door de
Winkelgroep matig hersteld, aan ons de taak om
dit beter te doen;
• Cor, Kees en Wim zullen binnenkort onze eigen
toiletwagen afschilderen;
• Dick zal binnenkort starten met het samenstellen
van de programmaboekjes met naast de klassenindeling en rijderoverzichten ook de vermelding van de zo belangrijke sponsoren;
• Net als afgelopen jaar zal ook dit jaar weer ruimte worden gemaakt voor de “Specialklasse”
waarin regionale rijders vertegenwoordigt zijn.
Arie en Wim zullen dit doornemen i.v.m. het uitnodigen van deze deelnemers.

Hieronder in kort een
opsomming van de besproken punten:
• Vanavond wordt de
indeling en datums
van het flyeren enz. vastgesteld. We zullen afhankelijk van wie wanneer beschikbaar is de taken
verdelen en opdelen in ca. 3 tot 4 regio’s;
• Kees heeft bezoek gebracht aan de firma Boels
en is er bijna uit (er is verschil van inzicht over wat
het mag kosten). Om het af te ronden zal nog
éénmaal contact worden gezocht;
• Arie zal contact opnemen met een contactpersoon van de Winkel organisatie in hoeverre zij
nog kunnen assisteren met het verpakken van de
strobalen;
• Naast de grote spandoeken is Wim bezig om reclameborden te fabriceren welke op diverse plaatsen langs de weg om een paal kunnen worden
geplaatst. Mbv materiaal gesponsord door Multimate voorzien van een geplastificeerde A3-flyer is
het weerbestendig. Wim zal deze samen met
Kees gaan plaatse’;
• Naast het flyeren zal voor het nodige promotiemateriaal/interviews contact worden opgenomen met
diverse kranten/weekbladen etc. Ook zal er in de
laatste uitgave, vlak voor het evenement weer
een advertentie verschijnen in “Het Motorrijwiel”.
Een blad voor liefhebbers van klassieke motoren
en daarmee een goede doelgroep om ze naar
ons fantastische evenement te lokken;
• Sjaco zal contact zoeken met O&O, om de benodigde stroomaansluitingen in kaart te brengen en
te controleren;
• Het zo nodig nog vooraf maaien van het rennerskwartier zal Sjaco op zich nemen.
Zoals een ieder wel zal begrijpen zit de commissie
niet stil, echter dat is te kort voor een geslaagd
CRT-evenement. In het MIOS clubhuis hangt al enkele weken een intekenlijst voor het CRT-weekend
voor de dagen 31 augustus en 1 september. Deze
lijst begint zich gestaag te vullen, maar meer hulp is
echt noodzakelijk. Dus twijfel niet en geef je aub op.
Dit kan in het clubgebouw maar kan ook door even
één van onderstaande commissieleden te bellen. Bij
voorbaat onze dank.
Arie Bakker
06 8390 5325
Marco Bakker
06 4876 7575
Hans v/d Berg
06 3612 3752
Wim de Greef
06 4053 7776
Kees Mol
06 2844 3559
Cor Oudshoorn 06 2250 3943
Sjaco Stokman
06 3478 1471
Dick Zwaan
06 3002 9734

Namens de CRT commissie,
Dick Zwaan

Namens de CRT commissie,
Dick Zwaan
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MC MIOS Activiteitenkalender & Openingstijden Clubhuis 2012-2013
Datum
Tijd
Evenement/activiteit/omschrijving
Opmerking
Aug. 2013
2-aug vr
Clubhuis gesloten ivm vakantie
9-aug vr
Clubhuis gesloten ivm vakantie
16-aug vr 20:30 Clubhuis open
23-aug vr 20:30 Clubhuis open
31-aug za
Opbouwwerkzaamheden CRT circuit De Kooy
Vrijwilligers gevraagd

Actie

Barteam
Barteam
Arie Ba

Sep. 2013
1-sep
8-sep
14-sep
20-sep
20-sep
27-sep

zo
zo
za
vr
vr
vr 20:30

4-okt
11-okt
13-okt
18-okt
25-okt

vr
vr
zo
vr
vr

CRT wedstrijddag
15e Quatrorit (ca. 200km)
Langedijker Vrachtwagentour
Septemberweekend (20 t/m 22 sep)
Clubhuis gesloten ivm septemberweekend
Clubhuis open

Vrijwilligers gevraagd
Vrijwilligers gevraagd
Vertrek vanaf clubhuis

Arie Ba
Jan R
Andre Sch

Barteam

Okt. 2013
20:00 Klaverjassen 1e
20:30 Clubhuis open
Paddorit
20:30 Clubhuis open
20:00 Klaverjassen 2e

Jan de B
Barteam
Start vanaf clubhuis
Barteam
Jan de B

Nov. 2013
29-nov vr 20:00 Klaverjassen 3e

Jan de B

Dec. 2013
20-dec vr 20:00 Klaverjassen 4e
27-dec vr 20:00 Clubhuis open, Oliebollenavond

Jan de B
Erik, Cees en Ineke

Jan. 2014
31-jan vr 20:00 Klaverjassen 5e

Jan de B
Feb. 2014

28-feb vr 20:00 Klaverjassen 6e

Jan de B
Mrt. 2014

28-mrt vr 20:00 Klaverjassen 7e

Jan de B

Apr. 2014
18-apr vr 20:00 Klaverjassen (laatste + prijsuitreiking)

Jan de B

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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MIOS feliciteert

SEPTEMBERWEEKEND 2013

(20 t/m 22 sep)

1

Rien Vermeule

14 Mark Boks

3

Dave lak

15 Wolfgang Dietz

De keuze is gevallen op Bladel en omgeving. Na
veel speuren en mailen, lijkt ons deze accommodatie zeer geschikt voor een grotere groep. De omgeving is zeer aantrekkelijk om doorheen te toeren.

6

Jurrie Span

28 Mike van de Ven

GROEPSACCOMODATIE “De Ganzerik” te Bladel

9

Dick Zwaan

29 Marco Numeijer

De Ganzenhof heeft een creatief tintje, waardoor
het net een beetje anders is. Tijdens de avonden
kan er gebruik worden gemaakt van de zithoek en
stoere houtkachel. Dan bied de Ganzenhof nog iets
extra’s, men heeft een eigen brouwerij en daarnaast
een atelier. De gastheer is hobbybierbrouwer en de
gastvrouw is kunstzinnig met diverse kwasten.
Wij zien dit weekend als een mooie afsluiting van de
zomer. Rij met ons mee door het Land van Maaskantje en Guus Meeuwis, Schrijf je in op de Inschrijfposter op de Club en anders via de mail.
Dat kan naar:
mh-koppel@quicknet.nl of via
info@mcmios.nl
Meer info over de ganzenhof:
http://www.ganzenhof.nl

Augustus

10 Nico Schipper
September
2

Ron Wouters

16 Leendert Arwert

5

Gerhard Nijhuis

18 Martien Jonkman

5

Ed de Vries

18 Nico Ruyter

6

Harry Peper

19 Arie Faas

10 Mike de Bruin

25 Robert van Rees

10 Jan Geersing

26 Ineke Moree

15 Egbert Jeeninga

29 Jan de Vlieger

Staat uw verjaardag er niet bij of niet goed vermeld, geef dat dan door aan de redactie.
PIT-parels
Nieuwe leden:
M. (Mark) Boks
Crocussenstraat 8,
1764 HK Breezand
Tel.: 06-53572933
e-mail: mark_boks87@hotmail.com
Geb.dat.: 14-08-1987
Motor: Suzuki 1000R
R. (René) Woltman
Gruttolaan 40,
1766 JW Wieringerwaard
Tel.: 06-22644423
e-mail: 85rene@gmail.com
Geb.dat.: 24- 10-1985
Motor: Kawasaki Z750
Rem Kant
Corn. Bregmanstraat 20,
1741 BL Schagen
Geb. dat.: 6-4-1954
e-mail: r.kant@quicknet.nl
Motor: Suzuki V-Strom 650

Belangrijke weetjes over de Ganzerik:
• volledig ingerichte keuken met vaatwasser
• 8 slaapkamers met douche en toilet: 54 pers.
• Stapelbedden
• Gratis draadloos internet
In de Ganzerik dient zelf beddengoed meegebracht
te worden: Hoeslaken, kussen, slaapzak of dekbed!
Kosten ca. € 85,00 pp all-in (incl. eten en drinken)
LET OP:
De inschrijving sluit op 15 augustus 2013.
Ook de betalingen willen wij graag voor
deze datum ontvangen.
Vertrek, vrijdagochtend vanaf het clubhuis:
ca. 9:00 uur staat de koffie klaar
ca. 9:30 uur gezamenlijk vertrek
Aankomst en vertrek De Ganzerik:
vrijdagmiddag ca.16:00 uur aankomst
Zondag uiterlijk 12.00 uur vertrek naar huis

Geachte leden van de MC MIOS.
Mijn naam is Rem Kant. Ik ben vanaf heden lid geworden van jullie motorclub. Ik ben 59 jaar, getrouwd
met Marja en woonachtig in Schagen. Van beroep
onderhoud en storingsmonteur bij Energie Service
aan gasapparaten. Mijn motor is een Moto Guzzi Stelvio (pas aangeschaft). In het voorjaar rij ik met 5
vrienden 2 weken een motorvakantie. Meestal richting
het Oostblok, maar dir jaar naar Albanië. Ik hoop in
het weekend met toertochten van de MC MIOS mee
Wees er op tijd bij, hoe meer zielen des te meer
te kunnen rijden.
vreugd.
Vriendelijke groet, Rem
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Mijmeringen bij de Mios Ducatitoer 2013.
Als kind was ik al gefascineerd door gemotoriseerde
tweewielers. Ik was amper 3 jaar oud toen ik werd
gespot op mijn fietsje getooid met de helm en handschoenen van mijn oom die met de Vespamotor op
bezoek was. Later vergaapte ik mij aan de glimmende motoren in de garage van oom Max die een van
de eerste vertegenwoordigers van Honda Motors in
Nederland was. Een andere oom reed op een ouwe
NSU-Max. En ik schijn familie te zijn van de beroemde coureur Piet Knijnenburg die in 1946 op
BMW de TT van Assen won.
Ik moest en zou dus ook een motor. Het plan bleef
echter steken in de modder bij een veel te vroeg
overleden Puch met hoog stuur en een fijne, opgevoerde Honda CD50.
Om allerlei vage redenen werd het motorrijden keer
op keer uitgesteld. Maar uiteindelijk is het goed gekomen en ben sinds een aantal jaren de gelukkige
berijder van een Aprilia Caponord. Maar wel een
mooi-weer rijder. Ik miste het avontuur wel een
beetje op mijn zondagse tochtjes over de kaarsrechte wegen van Noord-Holland. Regen, wind,
bochten en hellingen waren allemaal nog niet echt
aan mij besteed.
Logisch dus dat ik meteen “ja” zei toen Kees de
Heer, die ik ken van onze gezamenlijke Slow Food
activiteiten, en net als ik een Italië-gek, mij vroeg of
ik trek had in een motortour naar Bologna. “Met motorclub Mios”. Ik had werkelijk geen idee met wat
voor een bont gezelschap getatoeëerde motorduivels ik op pad zou gaan. Daar hielp eerlijk gezegd
een kennismakings-bezoekje aan het clubhuis ook
niet echt bij. Als geboren Brabander ben ik er wel
aan gewend dat Westfriezen zich niet een-twee-drie
bloot geven. Enfin, we zouden wel zien, ik had er
toch wel vertrouwen in. De organisatie bleek in betrouwbare handen van ene Harry en die was niet
“van de Sunweb” wat tijdens de toer wel bewezen
zou worden. Harry had de GPS routes al op voorhand per mail aan de 25 deelnemers verstrekt en
wees op de intro-avond nog eens nadrukkelijk op
het nut van het uitzetten van de “vind de route”
functie, verse banden, bandenplaksetjes, kettingvet
en tenminste een verschoning voor onderweg.
Wat ik me eigenlijk tot de dag van vertrek niet goed
had gerealiseerd was dat de rit de titel “Ducati toer”
droeg. Ik ging ervan uit dat dat slechts te maken
had met het doel van de reis: een bezoekje aan de
Ducati fabriek in Bologna. Een reis moet toch een
bestemming hebben nietwaar? Een nader onderzoek van de deelnemerslijst deed het ergste vermoeden: de helft reed op een Italiaans scheurijzer,
waarvan het merendeel zo’n Ducati. Ik nam mij voor
om vooral in het wiel van de Honda PanEuropean
van Kees te blijven.
Op 8 juni was het dan zover. Mijn Caponord was
gelukkig net op tijd terug van groot onderhoud en ik
kon aan de bak om mijn normale kilometer-
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jaargemiddelde nu in een krappe week aan de teller
toe te gaan voegen. Ik had koffers en die moesten
natuurlijk alle 3 mee. Veel te veel ruimte, dus maar
opgevuld met weet ik wat aan kleding en andere
troep die ik achteraf niet nodig had.
Rond zevenen ontmoette ik wat andere deelnemers
op startplaats McDonald’s in Hoorn. Het kon beginnen! Na tussenstops in Breukelen en Nederweert
was de groep compleet en konden we echt van
start. De Limburgse heuvels in. Mooie omgeving.
De Ducatisten waren ons al vooruit gesneld. Laat
maar gaan; mij maken ze de pis niet lauw. Het werd
trouwens behoorlijk warm: die winterplunje kon wel
uit.
Bij een Marokkaanse pattattenbakker (“miet majoneez?”) in de Ardennen maakten we een stop voor
een vette hap. Hierna werd de reis voortgezet waarbij de zojuist verorberde kipkrokantstaaf moedige
pogingen deed om in de Ardennen achter te blijven.
Het werd best een lange dag, zeker voor een onervaren rijder als ik. Enfin, na een stukje snelweg bereikten we aan het eind van de middag het hotel
Bliesbruck in de Elzas. De eerste mooie rit werd
passend afgesloten met wat koele biertjes en een
lekkere BBQ op het terras van het hotel.
De volgende morgen regende het pijpenstelen.
Voor mij is dat heel normaal, ik heb altijd zwaar kloteweer op vakantie (had niemand jullie gewaarschuwd dan?). Maar met regen motorrijden was ook
een tamelijk nieuwe ervaring. Met Kees voorop ging
het sturen over natte wegen me die dag steeds beter af. Je steekt nog eens wat op zo op zo’n toertocht. Uiteindelijk leek het qua weer die dag goed te
komen. Maar eens te meer bleek: prijs de dag niet
voor de avond is gevallen .De lunch in Schaffhausen aan de Bodensee op een zonnig terras gaf voldoende energie voor deel 2 dat door Zwitserland
richting Spluegenpass voerde. Beetje saai terrein,
de enige opwinding kwam hier van wat verdekt opgestelde snelheidscontroleurs. Daarna het serieuze
werk: de Alpen in. Het weer sloeg weer om. Boven
ons werden alle sluizen opengezet. En tot overmaat
van ramp kwamen de meesten van ons onwrikbaar
vast te staan in een chaotische file aan de voet van
de Spluegenpass. 2 uur in de stromende regen
stemt niet echt vrolijk. De Spluegenpass moet vast
een adembenemend uitzicht bieden, maar het panorama werd belemmert door mistflarden. Veel tijd
om rond te kijken had ik trouwens niet. De krappe
haarspeldbochten,de onafgerasterde afgronden,
Italiaanse kamikaze chauffeurs, de invallende duisternis en het natte wegdek eisten alle aandacht op.
Uiteindelijk bereikten we Hotel Oriental rond 21.30
uur. Als laatsten. Gelukkig geen hond in de pot
maar een lekker 5 gangen menuutje. Biertje erbij en
ik was weer een ander mens. Behalve het onderste
deel van mijn rug dan, dat besloot rauwe biefstuk te
blijven.
Maandag 10 juni. Jarig vandaag. 54 geworden.
Geen ontbijt op bed dit keer. Wel toegezongen in de

ontbijtzaal door het Groot Motorrijders Koor. Inpakken, opladen en en route! Prachtige dag. Heerlijke
bochtige weggetjes waarop ik me steeds meer op
mijn gemak ging voelen en het gas meer en meer
open ging. Motorrijden is een kunst, die je blijkbaar
kunt leren. En een mens is nooit te oud om te leren.
De route voerde over de San Marco pas. Prachtig.
Daarna nog uren lekker sturen. Uiteindelijk toch wat
Autostrada-miles gespaard om de saaie Po-vlakte
te vermijden. Dat bleek achteraf een goede beslissing. De trouwe volgers van de aangegeven route
klaagden achteraf over saaie Wieringermeerse vlaktes. De enige die juist in zijn element was bleek
boer Huib. Die had zitten genieten van de stand der
agrarische zaken zoals daar zijn die van de mais.
Dus bij uitzondering arriveerden Kees en ik als eersten: Bologna. Bestemming bereikt. Tevreden aan
een sigaar en een biertje.
Het bezoek aan de Ducati-fabriek de volgende dag
was erg interessant. Voor de Ducati-rijders was het
een bezoek aan het heilige der heiligen. Moet voor
hun toch even schrikken zijn geweest dat hun Ferrari onder de motoren uit een fabriek komt waar ooit
radio’s, scheerapparaten en typemachines werden
gemaakt.

Ik was vooral onder de indruk van het museum
waar veel motoren stonden uit de jaren 70 en 80, de
tijd dat ik nog motorraces bezocht. Met als pronkstuk de 900 SS IOM TT van Mike Hailwood. een
van mijn helden die tijd in 1981 door een verkeersongeluk te vroeg aan zijn einde kwam.

’s Avonds, achter pizza’s als Rocky en Calzone,
worden de sterke verhalen uitgewisseld. Kawa-Jaco
met zijn adrem-humor (waarschijnlijk het enige waar
bij hem de letters “r-e-m” in voorkomen) , Johan die
maar niet uitgepraat raakt over zijn rooie liefje Augusta en vader en zoon Tacx die een mooi droog
Ducati-duo vormen. Stille genieters zijn er ook:
Theo Ruig bijvoorbeeld, de stille kracht achter de
GPS route. Complimenti Theo, voor de goede verzorging. Honda-rijder Yuri liep na 2 dagen al zuchtend gebukt rond door alle veren in zijn achterste
(jeukt dat niet verschrikkelijk, Yuri?) vanwege het
feit dat hij als groentje in het spoor van de roadrunners kan blijven. Leuk dat enthousiasme. Een heel
bijzonder koppel vormen Huib en Jan. Om een of
andere reden moest ik steeds aan die kleipoppetjes
“Buurman en Buurman” denken. Tranen met tuiten
gelachen toen ik midden in de nacht wakker werd
van de opgefokte stem van Jan die op de gang van
het hotel dreigende berichten insprak op de voicemail van Huib. Jan had bij aankomst al zijn ondergoed te luchten gehangen op het toen nog zonnige
balkonnetje. Maar vanwege het rond middernacht
uitgebarstte noodweer vlogen nu zijn slipjes waarschijnlijk over de Duitse heuvels. En maatje Huib
zat intussen, met de sleutel van de hotelkamer in de
warme broekzak en zijn gsm uit, lekker te bieren in
de kelder van de lokale motorclub. “Hajeto Buurman!”. De volgende morgen trof ik Jan weer. Nog
immer speurend naar zijn zijden ondergoed...nu in
de struiken bij de buren.
Ik heb om meerdere redenen veel bewondering gekregen voor Heather de vriendin van Wouter. Ze
heeft de hele week bij Wouter achterop de motor
gebivakkeerd terwijl die met zijn Pikes Peak nou
niet echt een toeristentempo reed. Het gerucht gaat
dat Heather hem zat op te fokken om nog harder te
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rijden. Pittige Alaskaanse tante. Sturen kan die
Wouter wel, maar ja, dat is zijn vak, nietwaar? Vader Dirk reed degelijk in het spoor met zijn BMW
K1600.
De laatste 2 dagen rij ik op met Fred en Ilonka.
Maat Kees heeft daags ervoor zijn enkel gekneusd
bij een ongelukkige omkeer-manoevre op weg naar
Selva. Hij kiest ervoor de rest van de reis zoveel
mogelijk over de Autobahn af te leggen. Dubbel vette pech voor hem want hij miste zo wel het mooie
terrein daar in Zuid-Duitsland. Prachtige wijde lange
bochten, nauwelijks ander verkeer. De wegen liggen er perfect bij. Op een na dan: als we ergens
een dorpje uitrijden en het gas weer open gaat blijkt
dat een lokale boerenl*l zojuist zijn hele lading varkensstront op de weg heeft gedeponeerd. Dopje
vergeten...Over meer dan 100 meter ligt een dikke
laag dampende, meurende gier. Daar wil je niet in
landen. Gelukkig stuur Ilonka haar Monster naar
rechts terwijl ik op goed geluk voor de linkerkant
van de weg kies. Monsters hebben geen spatbord...:-( Gelukkig voor de boer dat ie niet meer in
de buurt was. Anders had Ilonka hem wel effe een
ander poepie laten ruiken. Zo had Ilonka eerder die
dag in Innsbruck de bestuurder van een bestelbus
die mij de weg afsneed al zowat levend gevild. De
man kon net op tijd zijn raampje dicht krijgen. Ik begrijp nu waarom Fred zo’n rustige, voorkomende
jongen is. Hahaha.
Het werd een lange dag en we besluiten de laatste
100 km toch over de Autobahn te gaan. Even zijn
we de weg kwijt. Zonder Theo’s kruimelspoor rijden
we weer naar het zuiden, maar pakken net voor de
grens met Oostenrijk (J) de draad weer op en met
de nodige vertraging arriveren we dan toch net op
tijd voor het diner in Gasthaus Lamm. Ik was niet
van plan de naam van het hotel al te veel eer te
gaan aandoen en zoek dus bijtijds de kooi op. Amper in slaap gesukkeld werd ik wakker door een
vliegende storm en de eerder beschreven paniekerende Jan Daas.
Voor aanvang van de laatste etappe neem ik afscheid van de meesten. Ik besluit nog een goeie
100 kilometer van de route samen te rijden met Ilonka en Fred. In het spoor van de Streetfighter en de
Monster ga ik na een re-fill bij de lokale pomp weer
de weg op. Hier en daar is het wegdek opgebroken
en mogen we via achterafpaadjes onze weg zien te
vinden. Ook leuk. Een koffiestop blijkt lastig. In de
meeste dorpen hier is geen koffiehuis te vinden. Uiteindelijk belanden we bij een McDonald’s waar Fred
trakteert op koffie en aardbeientaart. Dus bij
McDonald’s begon en eindigt mijn trip met Mios.
Ik neem afscheid van Fred en Ilonka, ik zal ze de
rest van de reis zeker missen want wat maakten we
samen een mooi ronkend geluid he? (ja, met mijn
zoemende Aprilia erbij hahaha). Even zwaaien en ik
reis alleen verder. Autobahn 3 af richting Keulen. Ik
heb besloten niet in Valkenburg te overnachten,
maar minstens door te rijden tot Brabant waar ik bij

mijn ouders kan slapen. Uiteindelijk maak ik daar
wel een pauze maar besluit ik toch om door te rijden
naar huis. Ik bereik Sint Pancras om half 10 na een
rit van 700 km. Blij dat ik zonder brokken thuis ben
en dat mijn zitvlak kans gaat krijgen om af te koelen. Ontzettend jammer dat het voorbij is. Het was
een geweldige week, een prachtige ervaring, veel
geleerd en mooie mensen ontmoet.
Een ding weet ik zeker: Ducatisten onderscheiden
zich van veel andere motorrijders vanwege hun
aanstekelijke passie voor “hun” merk. Dat tonen ze
op ieder kledingstuk of accessoire. Ik heb het sterke
vermoeden dat de echte Ducati-diehards het rodo
logo op een intiem plekje hebben laten tatoeeren...
Ik denk dat ik namens alle deelnemers spreek als ik
Harry, Theo en alle anderen die aan de vlekkeloze
organisatie hebben bijgedragen hartelijk dank voor
hun inzet! En nog geld terug ook? Waar vind je dat
nog tegenwoordig? Ik kijk uit naar een volgende gelegenheid!
Ciao!
Harry Knijnenburg

Hierna nog enkele sfeerplaatjes

Hoe Ducati ooit is begonnen.
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Altijd een goed humeur.

En zo komen de Ducati-medewerk(st)ers naar hun werk.

Voorlopige Agenda
CRT Evenementen

16-aug

za

Veenendaal (Endurance)

17-aug

zo

Veenendaal

1-sep

zo

Industrieterrein De Kooy

7-sep

za

Basse

15-sep

zo

Purmerend

28-sep

za

Giesen

Agenda
HMV Evenementen

Maar ook dit hoort bij Italië.

Prima combinatie.
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27-jul

za

Barneveld

4-aug

zo

Mill

25-aug

zo

Eext

8-sep

zo

Zuidbroek

22-sep

zo

Vorden

UPDATE E-MAIL ADRESSEN
Onlangs heb ik op verzoek van Erik Koppel een mailtje gestuurd naar de leden over het september
weekend. Van de 148 leden maken volgens mijn gegevens 132 leden gebruik van e-mail. Van de onderstaande leden kreeg ik het mailtje retour (niet kunnen afleveren). Willen jullie mij een mailtje sturen,
zodat ik jullie juiste e-mail adres heb. Alvast bedankt.
Groet Bram E. (ledenadministratie)
a.ernens@quicknet.nl / mc.mios@ziggo.nl
- Nico Schipper
- Leo & Jannie van der Poel

- Ton Wiebenga
- Ed de Vries

- Jaap Posthumus
- Egbert Jeeninga
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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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