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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:
Heb deze laatst gespot bij een Duitse bikertreff
(Nordkirchen).
Bron: Ad Bogert
Het volgende nummer verschijnt in juli
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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Van de voorzitter.
Hier weer eens een stukje van de voorzitter, het valt
niet altijd mee om hier tijd voor te vinden, en dan
moet je er ook nog zin in hebben, en of ik nu zin
heb? Ik durf er zowat niet over te beginnen, maar
het motor seizoen 2013 is weer begonnen, maar als
je de temperatuur bekijk dan zal je dat niet zeggen, de BMW heeft dan ook nog weinig gereden,
maar eens wordt het beter.

gaat alles goed. Ik hoop dat U het weekend van zaterdag 31 augustus en zondag 1 september in de
agenda heeft gezet want zonder vrijwilligers gaat
het niet lukken. Dit jaar zijn er toch een paar leden
van de CRT commissie die aan hebben gegeven er
mee te willen stoppen. Ik hoop dat die plaatsen
weer snel worden ingevuld door andere leden, die
dan de schouders er onder willen zetten. Dit mogen
uiteraard ook jonge leden zijn.

In ons clubhuis wordt heel wat af gepraat, en daar
worden ook wel eens dingen gezegd, en die komen
ons toch ter ore, waarvan ik denk waarom moet dat
nu zo. De bestuursleden zijn als het kan altijd bereid
om te luisteren over dingen die misschien beter of
anders kunnen, maar kom daar dan wel mee en blijf
er niet over door zeuren, daar hebben we allemaal
niets aan. Er wordt ook nog wel eens gezegd dat er
zo weinig bestuursleden op de vrijdagavond aanwezig zijn. Ik ga hier niet in mee, als er wat te doen is
op de vrijdagavond zijn er meestal 1 of 2 bestuursDe kascontrole werd goed bevonden en het verslag leden aanwezig, maar gun ons ook eens een vrijdag
van de financiën werden door Sjaco voorgelezen. In avond thuis.
de rondvraag werden daar nog wat vragen over gesteld, waarbij er is afgesproken om dat voortaan iets Ik hoop dat het met het weer snel de goede kant op
uitgebreider te doen maar wel eenvoudig te houden. gaat, dan kan er tenminste nog even gereden worHet bestuur bleef in het geheel zitten dus we kun- den. Ik zal zeggen veel motor plezier doe voorzichtig en geniet van het leven want het duurt maar
nen er weer een jaartje tegen aan.
even.
De toercompetitie van 2012 is wederom door Theo
gewonnen, wat we wel een beetje hadden ver- Met vriendelijke groet,
wacht. Dit was voor Theo inmiddels de derde keer Arie.
op rij en mag hij daarmee de wissel beker houden
en bij hem in de kast zetten. Wie gaat de strijd aan
met Theo in 2013?
Bestuursberichten
(vergadering 7 mei)
Als dit gelezen wordt zijn er al weer een paar eve- Deze bestuursvergadering begint zoals altijd met
nementen achter de rug, zoals de Mios rit die we- een bakkie verse koffie, tegenwoordig gezeten aan
derom prachtig was, en ons langs mooi plekjes onze fraaie stamtafel. Jan Geersing en Dick Zwaan
heeft geleid waar we nog niet eerder waren ge- zijn deze avond afwezig.
weest. Toen de mega rit, ben zelf niet mee ge- Dirk melde ons dat Hans v d Berg ook zijn IVA certiweest, ik had een verplichte rustdag voor geschre- ficaat heeft gehaald en mag daardoor ook als het
ven gekregen en daar heb ik me dan maar aan ge- nodig is achter de bar bijspringen.
houden. Het Pinkster weekend ligt ook alweer ach- Onlangs is het ledenbestand uitgebreid met een vijfter ons, kan er weinig van vertellen heb nog geen tal jonge leden in de leeftijd van 20 tot 28 jaar wat
mensen gesproken die mee geweest zijn maar dat een goede ontwikkeling is voor de club.
krijg ik nog wel te horen, denk dat het weer niet erg Verder kon Dirk ons nog vertellen dat de club in
mee gewerkt heeft.
aanmerking komt voor een vergoeding van Eco
Het volgende wat nu in beeld komt is het bezoek taks, het is niet veel, maar elke euro is meegenoaan de Ducati fabriek. MC Mios heeft in samen wer- men.
king met Motoport Hippolytushoef een groep sa- Ook is er gesproken over wat er de komende zomer
mengesteld van zo'n 25 rijders. Een mooi ploeg te doen is en de invulling daarvan. Zoals de Ducati
waarbij een ieder wel een groepje opzoekt om sa- toer, Ouwe Joekeldag, Wil Hartogrit, enz , maar ook
men mee op te rijden. Over het algemeen zijn de klussen rondom het clubgebouw zoals schilderwerk
groepjes niet groot om te voorkomen dat je te veel of snoeiwerk. Zo zijn er te zijner tijd (na ontvangst
op elkaar moet wachten. Zoals het er nu uit ziet zal materialen) enkele vrijwilligers nodig voor de instalik U aanraden om sneeuw kettingen mee te nemen latie van de zonnepanelen op het dak van het clubwant de afgelopen winter heeft z’n sporen nog wel gebouw. We zullen hiervoor dan op de gebruikelijke
wijze een oproep doen.
nagelaten.
Het CRT gebeuren op Kooypunt is in volle gang, er Hiermee komt een eind aan de vergadering.
is weer veel werk aan de winkel maar tot nu toe met groeten van Cees van den Berg
Ik wil nog even terug komen op de jaarvergadering,
er waren 49 leden aanwezig, wat eigenlijk normaal
is voor onze club, het zit meestal tussen de 45 en
50 leden. De vergadering op zich is goed verlopen
dacht ik, alles wel een beetje door genomen. Het
winter programma was goed gevuld met leuke
avonden en de opkomst om deze bij te wonen was
over het algemeen wel goed. We zijn alweer aan
het bedenken wat er de komende winter allemaal
weer moet gebeuren.
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Bestuursberichten

(vergadering 3 apr.)

We waren allen mooi op tijd en konden direct beginne. Jan heeft afbericht gedaan en was dus niet aanwezig.
Arie opent de vergadering.
Vooraf wilde hij zijn enthousiasme uiten over de
prachtige stamtafel die gemaakt is door Cees van
den Berg met hulp van een paar MIOS leden. Heel
erg bedankt hiervoor.
Ingekomen stukken:
Dan volgen de ingekomen stukken en daar mee
schoot het niet erg op. Ondertussen was het al 21.45
uur en de volgende punten waren duidelijk;
1. Als je in Nederland iets wil organiseren wordt het
haast onmogelijk gemaakt door alle regels.
Hierover is onze ergernis in 1 zin uitgesproken.
2. Ouwe Joekeldag: Deze staat gepland op 7 juli
“ zegt het voort” !!
3. Vrijwilligers: We zoeken nog vrijwilligers die willen
meefietsen met de Rabofietstocht. Deze sponsortocht kan een leuk centje voor de clubkas opleveren. De opgave voor deze tocht is reeds gestart op
1 maart. Er mogen maximaal 300 clubs meedoen.
Wie zich te laat aanmeldt, doet niet meer mee. We
mogen met maximaal 10 volwassen personen
meefietsen en ontvangen daarvoor dan € 250,--.
De datum voor deze fietstocht is 8 juni.
4. Vele handen maken licht werk! …… Inmiddels is
het 10 april en hebben jullie allemaal een mail gehad voor een handje te helpen met het onderhoud
en tuinen rondom het Mios gebouw . Helaas
moesten we constateren dat er wederom een akelig lage opkomst van behulpzame vrijwilligers aanwezig was. Namelijk 1 vrijwilliger (buiten het bestuur om) en 4 bestuursleden en die tevens ook
het CRT bestuur zijn. Jammer!
Als jullie dit lezen is de jaarvergadering geweest zo
ook de Mios rit die tot in de puntjes was uitgewerkt.
Dirk had al veel aanmeldingen via internet gehad. Nu
de rit is geweest, blijken er zo rond de 260 motorrijders te hebben meegedaan. Er waren helaas 3 kleine
valpartijtjes geweest. De organisatie was tevreden;
mooi weer, “koek en sopie” voor onderweg en veel
gezelligheid. Ook de lunch voor tussen de middag
was uitermate goed!
Pinksterweekend:
De betalingen voor het pinkster weekend gaan ook
de deur uit zodat de aanbetaling gedaan kan worden.
De vergadering sluit om 23.15 uur
Veel rijplezier!
Marco Bakker

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.
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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 deze maand 7 inzendingen, waarvan allen
goed zijn ingevuld:
- Jan Karel
- Klaas Poutsma
- Arie Kouseband
- Ben Schot

- Leon van der Poel
- Ben Wissink
- André Schot
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>>>>> 12 vragen aan <<<<<
Harry Peper
Als je een motor was, wat zou je dan zijn en
waarom?
Mijn eerste motor was een twee cilinder Honda 400
cc. Dit is een staande tweecilinder (Twin) en mijn
huidige motor is een V twin Ducati, mijn voorkeur
gaat uit naar een twee cilinder, maar alle andere
motor concepten van een cilinder tot een Moto
Guzzi V 8 spreken mij ook zeer aan. Met ander
woorden ik kan niet kiezen, hier volgt een lijstje van
motoren die ik wel zou willen zijn.
Megola
Moto Guzzi V 8
laverda V6 endurance
Honda CBX
Kawasaki 750 H2 Mach IV
Munch Manmut eerste versie
van Veen wankel.
Ducati panigale
Vincent Black shadow
Van deze lijst spreekt mij de Megola het meeste
aan, een vijf cilinder stermotor in het voorwiel!! Zonder koppeling of versnellingsbak.
Ik heb een korte beschrijving uit wikipedia gekopieerd voor de geïnteresseerde onder jullie.

Friedrich Cockerell Fahrzeugmotorenbau, later Cockerell Fahrzeug- und Motorenwerke GmbH, München, vanaf 1920 Meixner, Cockerell & Landgraf.
Deutsche Megola Werke GmbH en Megola Motoren
AG, München (1919-1925). Cockerell was constructeur bij de Rapp-vliegtuigmotorenfabriek, waardoor
hij veel ervaring met stermotoren had. Hij bouwde
in 1919 een motorfiets met een driecilinder kopklepstermotor in het achterwiel, maar al snel (1920) verving hij deze door een vijfcilinder stermotor in het
voorwiel. Aanvankelijk was de merknaam van deze
machines Pax, toen Cockerell ging samenwerken
met een zekere Meixner werd de naam Mego (Meixner-Gockerell). Waarschijnlijk werd de
naam Cockerell verbasterd omdat men Mego beter
vond klinken dan Meco, maar het is ook mogelijk
dat de oorspronkelijke naam van de constructeur
Gockerell was. Niet lang daarna veranderde men de
naam opnieuw, deze keer in Megola (de laatste
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twee letters kwamen van geldschieter Landgraff).
De Megola werd van 1921 tot 1925 geproduceerd.
Het was een zeer bijzondere constructie, met een
rijwielgedeelte van gepopte en gelaste platen en
met een vijfcilinder zijklep-stermotor van 640 cc
zonder koppeling en versnellingsbak. Het motorblok
was in het voorwiel gemonteerd. Deze zeer soepele
motor was een succes, ook in wedstrijden (de topsnelheid van de race-uitvoering was 140 km/uur!).
Er werden 2000 Megola's gebouwd. Onder de
naam Cockerell bouwde men motorfietsen met liggende lucht- en watergekoelde 110-, 145- en 196,5
cc eencilindermotoren. Daarnaast nog veel andere
motorfietsen, auto’s en 38 cc clip-on motoren.
In 1925 ging het merk failliet.
Hoe ziet je wagen/motorpark eruit?
We hebben als auto een Mazda 1.6 TS, dit is eigenlijk de auto van Ivonne, ik doe het woonwerk
verkeer op de motor. Het motor park bestaat uit een
Honda CB 400 Twin uit 1978 voor de heb en een
Honda CB 400 twin uit 1977 voor woonwerk verkeer, daar naast nog een Kawasaki Gpz 1100 Bi uit
1981 voor de heb en de Ducati 1200 Multistrada
voor het snellere toerwerk .
Wat was je eerste motor en wat was je droommotor?
Mijn eerste motor was een Honda CB 400 Twin uit
1978, een geweldige stap vooruit vanaf een opgevoerde Kreidler. 43 pk en een top van 160 km per
uur, 3 kleppen per cilinder met balans assen. De
topsnelheid klopte, op de korte afsluitdijk haalde ik
precies 160 op de teller. Op dat moment was mijn
droommotor een Van Veen wankel, met recht een
droommotor door zijn ongelovige aanschafprijs
van 25.724 gulden!!

http://cybermotorcycle.com/docs/downloads/ km van huis een zx-10 total loss gereden, zelf geen
vanVeenMotorRijwiel.pdf
letsel bij opgelopen. Tijdens de herfstnachtrit van
Wat is je mooiste motorvakantie land en waar- 1991 ben ik door grind in de bocht van een dijk afgereden, na mij volgde er nog twee motorrijders die
om?
De eerste vakantie/uitje was met mios het pinkster op hetzelfde punt van de dijk afreden. Zelf geen
weekend naar Valkenburg in 1982 een mooie erva- schade opgelopen. De kapstok die in het clubhuis
ring met daar op volgend de vele weekend tripjes hangt is gevolg van een onvrijwillig slootonderzoek
naar treffens en wegraces. In 1984 de eerste mid- in Engeland, na een snel ritje door de Black Mounweektoer mee gereden en dat smaakte naar meer. tains reden we een dorpje binnen waarbij ik in het
Later met Ivonne hebben we samen heel europa grind terecht kwam en een droog slootje in glee.
verkend op de motor. De eerste vakantie ging naar Met uitzondering van een beschadigde onderkuip
een motorcamping in Frankrijk. Wat is er mooier leek er niks aan de hand met Kawasaki ZZ-r 1100,
dan motorrijden in mooie motoromgeving met mooi hij leek zelfs beter te sturen. Bij de reparatie later in
weer en een zwembad met een bar vlakbij je tentje. Nederland bleek dat het balhoofd krom was en er
Verder vermeldenswaard de vakanties naar Corsi- een nieuw frame nodig was. Het oude frame mocht
ca, Toscane, de Noord Kaap, Hongarije, Schotland ik houden en is later gepromoveerd tot kapstok in
en natuurlijk de TT op het eiland Mann. De laatste is het clubhuis.
iets wat op het lijstje van iedere motorrijder moet Het laatste ongeval was in 2002 op de Aprillia Falco
ik kon een plotseling remmende automobilist niet
staan.
Op mijn lijstje (binnen Europa) staan nog Gibraltar/ ontwijken en schampte de achterkant van de auto.
Gevolg bovenkant van de kuip beschadigd. Een
zuid Spanje en Griekenland als reisdoel .
paar weken later werd de Aprillia in Spanje door
Wat is de hoogste snelheid die je ooit gereden een automobilist omgereden op de parkeerplaats
hebt en waar was dat?
waardoor de bovenkant van de kuip weer beschaDe hoogste snelheid die ik ooit op een motorfiets digd raakte. De kuip hangt in het clubhuis .
heb gereden is 295 km op de teller, dit zal in echte
kilometers wel iets minder zijn. Dit was op de afsluit- Wat eet je meestal als je met de motor onderweg
dijk (waar anders??) op een Kawasaki ZZR 1100 uit bent?
1990, de eerste versie dus. De eerste keer dat ik de Vind ik een Irritante vraag, iedereen geeft zowat het
topsnelheid wilde uitproberen met de Kawa liep op zelfde antwoord, een leukere vraag lijkt mij:
Hoeveel motoren heb je gehad en hoeveel kiloeen teleurstelling uit, bij 160 stopte de motor ermee
meter heb je op de motor afgelegd in je motoren pakte pas bij 110 weer op. Deze Kawasaki had
carrière?
als noviteit een lucht inlaat in de neus van de kuip
Mijn standen zijn 645.000 km gereden in 33 jaartijd
waardoor de motor op hoge snelheid meer vermoop 19 motoren.
gen zou gaan leveren. Deze klacht bij Nubo neer
gelegd waar lacherig werd gezegd je mag toch niet Waar was je laatste bekeuring voor?
harder dan 120 km per uur in Nederland. Probleem Laatste met de motor op de medemblikkerweg 6 km
werd toch aangepakt en er zijn zelfs japanners bij te hard en met de auto 6 km te hard bij Emmegeweest om het probleem op te lossen. Er bleek loord .
een slang in de lucht inlaat verkeerd te zitten.
Wat vind je de mooiste uitvinding mbt het moO, ja laatst met de Duc nog 245 op de klok gereden torrijden?
vol tegenwind op de afsluitdijk met een wapperend De o-ringketting is voor mij de mooiste uitvinding.
kunststof pak aan, met een leren pak moet dat har- Heb zelf altijd met o-ring kettingen gereden, als je
der kunnen. De hoogste gemiddelde snelheid heb ik de verhalen van vroeger hoort en leest was de ketmet zwager Martien behaald door in 12 uur tijd 1400 ting zonder o-ring een bewerkelijk ding dat niet lang
km af te leggen vanuit noord Spanje naar huis.
mee ging.
Wat voor bladen lees je?
Ik lees op dit moment de Moto 73 weer, dit was al
vanaf mijn interesse in motoren mijn lijfblad maar
sinds de overname door sanoma was het niet meer
mijn blad, ben toen overgestapt naar motoplus en
ben nu weer terug bij Moto 73 ziet er weer goed uit.
Daarnaast lees ik het clubblad van de Ducati club .
Wat was het laatste boek dat je gelezen hebt?
Lees geen boeken het laatste boek is de biografie
van Mike Hailwood.

Wat doe je om te ontspannen?
Mountainbiken, motorrijden aan motoren knutselen,
klussen in en rondom huis.
Ik geef de pen door aan;
Dirk Hoogschagen.
Dirk weet altijd een hoop te vertellen en weet
meestal de laatste nieuwtjes.

Heb je weleens een ongeval gehad met de motor
en wat was de laatste?
In 1989 op weg naar het pannekoektreffen heb ik 6
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Datum

Tijd

MC MIOS Activiteitenkalender & Openingstijden Clubhuis 2012-2013
Evenement/activiteit/omschrijving
Opmerking
Actie
Jun. 2013
Start vanaf museum Grasdrogerij Mels v A
12e Wil Hartog Toerrit
Zie MIOS site voor meer info

2-jun

zo 9:00

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

vr
za
vr
vr
vr

5-jul
5-jul

vr 20:30 Clubhuis open
vr 19:00 Muggenrit

7-jul
12-jul
19-jul
26-jul

zo 10:30 Ouwe Joekeldag
vr 20:30 Clubhuis open
vr 20:30 Clubhuis open
vr
Clubhuis gesloten ivm vakantie

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

Aug. 2013
vr
Clubhuis gesloten ivm vakantie
vr
Clubhuis gesloten ivm vakantie
vr 20:30 Clubhuis open
vr 20:30 Clubhuis open
za
Opbouwwerkzaamheden CRT circuit De Kooy

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

zo
zo
za
vr
vr
vr 19:30

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

vr
vr
zo
vr
vr

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

Clubhuis open
vertrek 7 daagse MC MIOS Ducati tour 2013 (8 t/m 14 juni)
Clubhuis open
Clubhuis open
Clubhuis open

Barteam
Harry P
Barteam
Barteam
Barteam

Jul. 2013
Barteam
Onder voorbehoud. Zie MIOS site
(binnenkort) voor meer info
Clubhuis
Leon vd P
Barteam
Barteam

Sep. 2013
CRT wedstrijddag
15e Quatrorit (ca. 200km)
Langedijker Vrachtwagentour
Septemberweekend (20 t/m 22 sep)
Clubhuis gesloten ivm septemberweekend
Klaverjassen 1e

Vrijwilligers gevraagd

Vrijwilligers gevraagd
Vrijwilligers gevraagd
Vertrek vanaf clubhuis

Barteam
Barteam
Arie Ba

Arie Ba
Jan R
Andre Sch

Jan de B

Okt. 2013
20:30 Clubhuis open
20:30 Clubhuis open
Paddorit
20:30 Clubhuis open
19:30 Klaverjassen 2e

Barteam
Barteam
Start vanaf clubhuis
Barteam
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

Jan-Karel Marees

16 Arie Kouseband

1

Cor Glas

16 Huib de Graaf

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.

2

Roel Brasser

26 Arie Oostwouder

GROEPSACCOMODATIE “De Ganzerik” te Bladel

5

Dirk Hoogschagen

26 Dirk Koolhaas

8

Ad Boogert

28 Annie Keijser

8

Gerard Numeijer

28 Theo Ruig

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

Juni

13 Wouter Koolhaas

29 Joke van der Park

14 Erik Koppel
Juli
2

Hans van den Berg

16 Peter van Dijke

3

Jeffrey v.d. Putten

20 Kees Mol

3

Jan van Rees

25 Rob Witte

8

Huub Schilder

26 Martin Keijser

Staat uw verjaardag er niet bij of niet goed vermeld, geef dat dan door aan de redactie.
PIT-parels
Nieuwe leden:
Ton Blokker
Sportlaan 8,
1757 PJ OUDESLUIS
Roel Brasser
Molenvaart 44,
1761 AK ANNA PAULOWNA
Geb. dat.: 02-06-1994
Soort motor: Suzuki GSX600P
Suzanne Brasser
Molenvaart 44,
1761 AK ANNA PAULOWNA
Geb.dat.: 14-01-1990
Soort motor: Suzuki RF600

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

Paul van der Meer
Merellaan 37,
1761 WK ANNA PAULOWNA
Geb. dat.: 10-02-1985
Motor: Suzuki GSX 750F
Sietse Poelstra
Molenveld 16,
1761 BS ANNA PAULOWNA
Geb.dat.: 20-03-1959
Motor: BMWR1150RT
Klaas Tijsen
Elftstraat 1,
1777 CG HIPPOLYTUSHOEF
Geb. dat.: 12-10-1949
Motor: BMWR1200GS

Wees er op tijd bij, hoe meer zielen des te meer
vreugd.
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Ouwe Joekeldag

(zondag 7 juli aanstaande)

Ook dit jaar wordt er weer een Ouwe Joekeldag gehouden en wel op Zondag 7 juli. Léon van der Poel
is al weer een hele poos bezig om alles voor te bereiden. Want er komt toch nog wel wat kijken om
zoiets te organiseren. Inmiddels heeft Léon met de
drie vorige evenementen toch wel veel succes gehad. Het voorziet zeker in een behoefte bij veel
mensen die een klassieke motor hebben. Volgens
mij is er van een experiment geen sprake meer,
maar is het inmiddels een volwaardig MIOS evenement geworden en neemt daarom ook een belangrijke plaats in op onze evenementenkalender. Achter de schermen zijn leden bezig met de voorbereidingen en stellen belangeloos promotiemateriaal
beschikbaar. Om verder kostendekkend te zijn is
het idee geopperd om een Ouwe Joekeldag Rekwisieten markt te houden. Het is de bedoeling om
voor een gering bedrag posters, tijdschriften en
boeken die iets met klassieke motoren te maken
hebben te verkopen. Om zoveel mogelijk te kunnen
aanbieden, wordt een oproep aan de leden gedaan
om eens te kijken of ze misschien ook nog van deze
spullen hebben die ze beschikbaar willen stellen.
De Ouwe Joekeldag staat open voor iedereen die
een klassieke motor heeft en kan de gehele dag
aanwezig zijn om van al het moois te genieten. Deze keer ligt de nadruk op de tweetactmotoren en we
proberen zoveel mogelijk bezitters van dit type bereid te vinden om met hun motor te komen. Misschien dat er buren, familieleden of kennissen van
jullie zijn die nog een klassieke motor hebben, nodig
ze uit om er een grote happening van te maken. ’s
Middags is er de mogelijkheid om met een voorrijder een kleine toerrit in de omgeving te maken. Het
is allemaal vrijblijvend en ook voor de MIOS leden
die geen Ouwe Joekel hebben is het best wel interessant om ook eens te komen kijken.
Klaas Poutsma

Pinksterweekend
Waarschijnlijk ben ik niet de enige die een stukje
inlevert over het pinksterweekend, want het was
zeer geslaagd. Mijn plan was om de nieuwste (van
de 2) Suzuki’s te pakken, maar deze loopt niet helemaal lekker na de winterstop. Ik had de hoop dat
een sprintje over de afsluitdijk zou helpen om de
wintervacht af te schudden. Ik kwam vrijdagmiddag
redelijk probleemloos en droog aan in Wielen. De
Suzuki liep inderdaad al wat beter, maar nog niet
zoals het hoort. Al vrij snel waren alle clubleden gearriveerd en kon er een bed uitgezocht worden en
gegeten worden. Het systeem is dat na 19.00 eten
(dat begint 19.00) en drinken (dat duurt tot 01.00) in
de prijs inbegrepen is. Het eten was prima en zo’n
avond loopt verder vanzelf. ‘s Morgens begint het
dan met ontbijt(buffet). Op zaterdag werd er gekozen om de korte route te rijden, omdat de weersvoorspelling wees op regen. Ik heb deze rit niet gereden. Nadat ik op vrijdag de motor sportief aan het
werk had gezet, ben ik op zaterdag zelf maar wat
gaan sporten. Zaterdagavond weer hetzelfde schema, maar het was nu wel veel drukker (en toch erg
gezellig). Zondag was de weersverwachting goed
en werd de lange route gereden. Zelf koos ik er
voor om op de autobaan te controleren of bij hoge
toerentallen de motor wel goed liep. Dat viel mee
(bij 260 km/uur vond ik het wel mooi genoeg). De
rest van de club had een prima rit gereden. Het
avondprogramma was weer zoals gebruikelijk, alleen was het nu al een stuk rustiger. Maandag na
het ontbijt, was het weer tijd om naar huis te gaan.
Ik heb maar weer de afsluitdijk gepakt (bij hoge toerentallen loopt de Suzuki immers het beste), de rest
van de club ging via Enkhuizen. De Suzuki loopt
overigens nog steeds niet helemaal goed. Na gebruik heb ik de motor afgespoeld en nu maar eens
rustig nadenken wat er moet gebeuren om de motor
weer helemaal goed te krijgen. Al met al een prima
weekend. Weinig regen (alleen zaterdagochtend en
maandag wat later in de middag), wel wat fris voor
de tijd van het jaar. Nu nog even nadenken of ik ook
mee ga met het september (oktober) weekend. Het
zou een fraaie herfst kunnen worden, maar als het
dan ook te koud voor de tijd van het jaar is…
Rien Vermeule
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Van Hak naar Tak.

CRT nieuws.

Vrijdag 22 Februari, tegen drieën effe tijd om nog
naar de Beurs te gaan. Nieuwsgierig naar nieuwtjes
en koopjes. Niet veel tijd om hier en daar te blijven
hangen voor klets en koffie. Doorlopen kijken en fotfoto’s maken. Wel viel mijn oog op de NOLAN
stand, wacht effe, toch een paar vragen. Na antwoord werd gevraagd Emailadres op te geven voor
verdere reacties. Leuke beurs, toch veel mensen
gesproken (kort), en op tijd terug voor mioskroketten en clubavond. Na een week een mail: Léon je
bent uitgeloot voor een gratis helm uit de Nerons
catalogus. SOO! Een mooitje met de Tricolore uitgezocht en dat met een dankuwel naar de bedrijfsleider gemaild. Op uitnodiging op 5 April naar Almere, helm ophalen. Met nog twee “dagwinnaars” na
koffie en toespraak van de NERONS directeur de
uitgezochte helmen ontvangen. En die gepast. In
een keer goed dus. De directeur en vestigingsmanager bedankt voor het moois!

De gang zit er al weer
lekker in. Elke vergadering wordt onder andere
puntsgewijs de actiepuntenlijst doorlopen
zodat niets wordt overgeslagen of vergeten. Ondertussen is de noodzakelijke vergunning met een aangepaste plattegrond opgestuurd naar de gemeente
en zijn diverse zaken in gang gezet. De omliggende
bedrijven worden bezocht om weer melding te maken van het aanstaande evenement. Ook voor de o
zo belangrijke sponsorbijdrage wordt er weer contact gezocht met de bedrijven en relaties, dit kan
zijn in financieel opzicht dan wel in natura. Om de
potentiële bezoeker(s) alvast te prikkelen is inmiddels voor de 1e maal de CRT aankondiging per
email rondgestuurd naar verenigingen, organisaties,
relaties etc. De Flyers en overige publicatiematerialen zijn gedrukt en zullen binnenkort in de omgeving
worden verspreid. Ondertussen is door enkele commissieleden aangevuld met enkele vrijwilligers de
toilet wagen voorzien van een nieuwe verflaag. Het
resultaat mag er zijn. Hieronder enkele actiefoto’s.
Aanwezigen:
Arie, Kees,
Marco, Hans
en Wim.

Op advies van Nerons de klachthelm naar de dealer
(MOTOPORT-HIPPO) gebracht na de beurs om opgestuurd te worden. Na een paar weken navraag
gedaan; De helm is naar Italië voor onderzoek. Een
paar weken later; je kan helm komen ophalen. Weer
een hele nieuwe helm dus! Alleen de binnenbekleding is met de bluetooth overgezet! Superservice
Dus! Daar mag gerust wel reclame voor gemaakt
worden als een klacht ook na DRIE jaar nog gehonoreerd word. Hulde voor MOTOPORT, NERONS
en NOLAN dus! Thuis de helmen eens vergeleken;
toch wel wat verschillen! tussen de 103 en104. De
klep is vergrendelbaar, de bovenrand van de pinlock valt mooi onder de bovenste helmrand weg
voor nog beter zicht. En de nieuwste is lichter en
stiller, volgens de gevonden informatie. De ventilatie
klepjes zijn minder kwetsbaar en de bedienings
knoppen zijn beter vindbaar. Ook zijn er twee bluetooth systemen voor het nieuwe model te koop. En
bij de 104 veel makkelijker in te bouwen. Budget en
Luxe, de laatste met radio en bike to bike communicatie. Ik ga wel voor de Budgetuitvoering. Radio en
geklets onder het rijden leiden alleen maar af. En er
komt wel weer een kortingsactie bij Louis.de En heb
nog een waardebon, Bluetooth voor de nieuwe helm
voor ca. €100,00 is dan zomaar mogelijk.
Mooie helm, Ben er blij mee!

Onze toeschouwer is
Dirk Hoogschagen dus
lachen geblazen.
Hilarisch moment:
Kees was zo
fanatiek aan ‘t
rollen en kletsen dat hij is
vergeten dat hij
een bakje met
verf in zijn
hand vast had.
Dit met alle gevolgen van dien.
Zoals je ziet zitten we niet stil en is er al weer veel
gebeurd maar moet er ook nog veel gebeuren. Bij
deze nogmaals de oproep om je op te geven voor
één of beide dagen van het CRT evenement. Want
zonder vrijwilligers geen evenement. Dit kan dmv de
intekenlijst in het clubgebouw of bel of mail gerust
even met Arie Bakker of een ander commissielid.
Namens de CRT commissie,
Dick Zwaan

Ciao, Léon.
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Voorlopige Agenda
CRT Evenementen

26-mei

zo

Winkel

22-jun

za

Gramsbergen

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

RiderScan
De RiderScan™ is de eerste centraal gemonteerde
dodehoekspiegel voor motoren, scooters en trikes.
In één oogopslag heeft men zicht op de dode hoek
aan weerszijden. RiderScan™ is een gepatenteerde
spiegel en werkt zeer effectief.
• Uniek, gepatenteerd ontwerp
• De doorlopende curve geeft de rijder een goed
zicht op de dode hoeken
• Ultralicht, eenvoudig te monteren
• Stuurmontagebeugels zijn verkrijgbaar. Ook een
montagekit voor sportschermen behoort tot de
mogelijkheden
• Tast het design van uw motor niet aan

Agenda
HMV Evenementen

1-jun

za

Rockanje

9-jun

zo

Boekel

15-jun

za

Wemeldinge

30-jun

zo

Schagen

27-jul

za

Barneveld

4-aug

zo

Mill

25-aug

zo

Eext

8-sep

zo

Zuidbroek

22-sep

zo

Vorden

De RiderScan is een parabolische spiegel die centraal in het zicht van de rijder gemonteerd wordt
en heeft een zodanig ontwerp wat het mogelijk
maakt om de motorrijder situaties in de dodehoeken
waar te nemen, ook als de motor in de bochten
overhelt.
De spiegel, gemaakt van robuust kunststof met een
helder verchroomd aangezicht, kan aan de binnenkant op het scherm geplakt worden of door middel
van de apart verkrijgbare montagesteun aan het
stuur gemonteerd worden.
Voor optimaal resultaat moet hij samen met de
standaard spiegels gebruikt worden. De standaard
spiegels voor het zicht achter de motorfiets en in de
RiderScan kunt u de situatie naast en schuin achter
u waarnemen.
De spiegel bewijst zijn nut vooral in situaties die
zich voordoen in het stadsverkeer, wegen met
meerdere rijstroken en op- en afritten waar er grote
kans is dat er zich andere voertuigen zich in de dode hoek bevinden.
Met de hartelijke groet,
Jaap Posthumus.
Voor meer informatie zie de site: www.riderscan.nl
PS
Zelf heb ik een exemplaar in huis, wij je deze zien,
neem gerust even contact op dan kan dat geregeld
worden.
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De Torquer

(eigenbouw verslag van een VIM lid, via Jaap Pusthumus)

De afgelopen periode beleefde ik zeer constructieve momenten met mijn vader waarin we uitgebreid technische problemen en drama’s besproken, zelf hou ik het liever op technische uitdagingen waar we tijdens het sleutelen op stuiten, maar mijn vader is een beetje dramatisch aangelegd.
De mensen die hem kennen weten dat ik er niet ver naast zit……
Wat waren we samen aan het doen vraagt u zich af:
Wij waren bezig een eigenbouw project af te ronden waarbij we continue werden uitgedaagd om
onderdelen passend te maken, en waar de RDW ook zijn goedkeuring aan zou moeten geven.
Ik moet bekennen dat dit soms erg lastig is. De RDW maakt het je niet gemakkelijk. Maar een Sinke laat zich niet kennen, het zijn doorzetters en opgeven komt niet voor in ons motor-DNA.
De aanzet voor dit verhaal en de technische uitdaging was het bouwen van“de Torquer”. Het gedachtegoed achter deze “Torquer” was de eerdere aanschaf van mijn oude 1946 Velocette . Deze
motor was al geruime tijd in het bezit van Pa Sinke en in mijn ogen de mooiste motor die hij tot nu
toe ooit in zijn bezit had. Ik werd een gelukkig man toen ik later de kans kreeg deze van hem over
te nemen.
Eenmaal in mijn bezit heb ik er flink mee gereden en kwam ik ook direct in aanraking met zijn beperkingen. Maar op zich niet zo schokkend, alle klassiekers kennen deze beperking: De maximale
snelheid van de machine is voor tegenwoordige begrippen niet echt spectaculair.
Ik hou wel van flink door blazen, maar deze oude Velocette is daar niet voor gemaakt. Hij zou het
niet lang volhouden met mijn rijgedrag en de vele kilometers.
De minimale snelheid op de wegen tegenwoordig is de maximale snelheid voor veel van onze gekoesterde metalen klassieke vriendjes.
Ook het urenlang op kruissnelheid opkrullen van het asfalt zit er met deze motor niet echt in. Een
feit is dat mijn Velocette zich het beste laat gelden tijdens ritjes met mede lotgenoten uit de oudheid, ik zal dit moeten respecteren.
Met de prachtige lijnen van deze motorfiets en andere tijdsgenoten uit de jaren dertig en veertig in
mijn achterhoofd ben ik gaan bouwen. Ik wilde een motor met de geest uit de oudheid, maar met
moderne technieken waarmee er minimaal 120 km/u voor lange tijd moet kunnen worden gereden. Tevens moest de motor zo zijn geconstrueerd dat hij eenvoudig te repareren zou zijn in the
middle of f.ck..g nowhere.
Middels mijn jarenlange haat en liefde verhouding met Engelse motoren weet ik dat er de meest
onmogelijke constructies zijn bedacht. Die periode wilde ik afsluiten. Ik wilde met een paar simpele
gereedschappen aan boord de gehele motor weer gangbaar krijgen.
Als kloppend hart had ik graag een V twin JAP, Matchless of BSA V-twin blok willen inpassen.
Ook de blokken die Cees Fick vroeger maakte (HD WLA carter met Matchless cilinders en koppen) en het Velocette V twin blok van een andere handige techneut had ik graag als krachtbron
willen hebben. Helaas allemaal te kostbaar en niet voorradig. Dus werd het een Harley Sporster
1200 cc blok, dit blok kwam uit een motor waarop ik ooit mijn Triumph speedtriple had ingeruild.
Met dit blok uit deze donorfiets te samen met een berg Engelse onderdelen uit de eigen voorraad,
had ik genoeg materiaal in huis om de juiste sfeer te creëren. Het blok was al eens op de Dynojet
testbank van Westcoast geweest en gaf 70 paardjes op het achterwiel, dit leek me ruim voldoen
voor dit project.
Terwijl mijn vader en ik samen in de schuur onze familie band aan het versterken waren met deze
technische krachtproef, waren er regelmatig reflecties naar het technisch verleden van onze voorouders in de familie. Zou onze gezamenlijke interesse in techniek en motoren in het algemeen ook
in het DNA zijn vastgelegd? Bij onze tak van de familie Sinke is het werken aan motoren namelijk
geen enkele generatie voorbij gegaan.
Ik kan mij nog goed herinneren dat Opa Sinke zijn technische kennis liet gelden toen ik aan mijn
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eerste auto zat te kneuen. Een fraaie Triumph Dolomite die aandacht nodig had. Opa Sinke wist
precies waar op te letten om hem weer gangbaar te krijgen. Deze mooie onvergetelijke momenten
zijn nog steeds diep in mijn geheugen geborgd.
Opa Sinke had ook een motor verleden, dit zal ongetwijfeld wel Pa Sinke hebben beïnvloed in zijn
jongere jaren. Ik ken bijna al zijn verhalen wel over zijn motorfietsen van toen. Maar de verhalen
over Opa zijn motorverleden zijn mij wat minder bekend.
Ik koester dan ook een foto met een hoog “Dad’s Army”gehalte waarin Opa Sinke als leidinggevende in het leger, een monteur instrueert hoe te sleutelen aan een Matchless G3L. Vele van onze clubleden zullen dit model motor wel herinneren of er zelfs actief op rijden.

Ik denk dat Dad’s Army wel een aardige realistisch beeld schetst van de krijgsmacht in die tijd.
Ik bezit ook een foto waarbij Opa een bakelieten telefoon aan zijn hoofd heeft zittende achter zijn
bureau. Hij zal ook wel in zijn laatje wat motorbladen hebben gehad, net al zijn zoon. Bij hem in
zijn bureau lade lagen altijd classic bikes. Als marine officier waren er blijkbaar slappe uurtjes die
dit bezit rechtvaardigden..
In de bureau la van Opa zat waarschijnlijk ook een zakflacon jenever, een oude playboy of een
doos sigaren. Een beetje Sinke houdt van het leven.
Gaan we nog wat verder terug in de tijd dan komen we uit bij Opa zijn vader, mijn overgroot vader
dus, deze bezat zelfs een motorzaak in Wolphaartsdijk, een klein dorpje nabij Goes.
In mijn beleving zelfs een van de oudste foto’s die we in de familie hebben. Hierop zien we Overgrootvader Sinke zitten op een Indian. Zijn kinderen zitten op wat andere merken waarvan ik er
helaas maar één kan identificeren als een Harley. Wie weet zijn er lezers die iets kunnen roepen
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over de andere motoren. We praten trouwens over ongeveer 1925-1927.
Op een van de motoren zit een kenteken plaat welke zou kunnen helpen bij het dateren.
Jammer dat de zaak niet meer bestaat. Ik vraag me af wat er met de motoren is gebeurd, maar
ook naar die berg onderdelen die de beste man moet hebben gehad om zijn zaak draaiende te
houden.
Volgens Pa Sinke is alles verloren gegaan tijdens de watersnoodramp van 1953.
Op de reclame borden aan de muur lees ik het fietsenmerk Fongers en over Firestone banden.
Deze borden hadden trouwens niet misstaan in mijn garage.
Ook verhuurde hij auto’s gezien er een bordje aan muur hangt die deze dienst aanbied. Een rit
met de Peerless automobiel die op de originele foto naast de winkel staat zal menige klant vanuit
de Kerk naar de kroeg hebben gereden.
Jammer dat er geen tijdmachine is die een korte trip naar dit fraaie familie verleden mogelijk
maakt.
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Er is dus keihard bewijs dat we inmiddels al 4 generaties actief zijn met motorfietsen. Ik hoop dat
mijn kinderen de liefde voor de techniek later ook met mij delen en op de motor stappen.
Voorlopig zijn ze nog te klein en hoef ik mijn motoren nog niet met ze te delen. Ik kan dus nog vele
jaren lekker egoistisch genieten van mijn klassiekers.
De Torquer uit dit verhaal is opgebouwd uit een stevig rigid frame afkomstig van Marktplaats, waar
trouwens ook de wielen van afkomstig zijn. Het zadel, de BSA benzine en olie tank werden bij Peter classic bike parts gevonden. De rest kwam van de donorfiets en vanuit eigen voorraad.
Het HD blok paste zonder moeilijke aanpassingen in het frame, maar de olie tank had wel stevig
laswerk in het vooruitzicht. De capaciteit was in mijn beleving te klein. Mijn maat Peter Kager was
zo vriendelijk al het laswerk voor zijn rekening te nemen. Hij kon dus zijn lol op. Er moest een
compartiment aan de olie tank worden gelast en ook een inham van dik RVS waardoor de achterketting vrij door heen kon lopen.
Ook de benzine tank had veel laswerk, hij was helaas lek en moest andere bevestingspunten krijgen. Na het laswerk werd direct de binnenkant van de tank in de coating gezet welke bestand is
tegen de nieuwste benzine soorten. Tegenwoordig mixen ze de benzine met methanol wat bijzonder agressief is, gewone coating zou niet voldoen.
Nadat het blok, de benzine tank en de olie tank hun definitieve plek hadden konden de accu en
het achterspatbord worden geplaatst. Omdat ik de originele uitlaat dempers wilde handhaven was
er stevig laswerk nodig aan de bochten, om ze zo passende te krijgen op het nieuwe frame. De
achter bocht werd verzaagd en ging naar de voorste cilinder en de voorste ging verzaagd en verlast naar de achterste cilinder. Het resultaat ziet er prima uit. Je mag best zien dat er aan gewerkt
is. De lasnaden zijn dus gewoon zichtbaar en het verchromen laat ik achterwege.
Ik had graag een Girder voorvork geplaatst, maar een springer voorvork is gemakkelijker en goedkoper verkrijgbaar, dus kreeg deze een plekje op de motor.
Aan de voorvork monteerden we een Lucas koplamp om de Engelse stijl te accentueren. En werd
vast gemaakt met afgezaagde fenderstruts afkomstig van de donorfiets. Het geheel zoals ik voorogen had begon goed vorm te krijgen. Pa Sinke was bijzonder constructief in dit project en heeft
voor onschatbare waarde zijn kennis en kunde in het project gegooid.
Hij sloopte alles van de Sportster en bouwde alles netjes over naar de Torquer. De draadboom
werd in zijn geheel nieuw gemaakt. Ik sta er nog versteld van dat alles in een keer werkte zonder
storingen. Echt een verdienste van groot formaat!

Nadat alles in elkaar was gezet, is er flink proef gereden om het geheel goed te testen. Het ontwerp was blijkbaar goed doordacht en geconstrueerd zodat er niets hoefde te worden aangepast
of veranderd.
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Daarna weer alles uit elkaar gehaald om het spuitwerk te laten verzorgen door Dirk Ruig. Dirk had
nog een stevig klus aan met het plamuren en spuiten van de onderdelen, maar dat heeft hij bijzonder goed gedaan. Al na een paar dagen kreeg ik een belletje om de onderdelen weer op te halen.
Dirk hierbij nogmaals mijn dank!
Nadat de motorfiets weer in zijn geheel was opgebouwd konden de logo’s, biezen en tankrubbers
worden geplaatst. Mijn lasmaat Peter is ook verdienstelijk pinestriper en die heeft de logo’s en de
biezen vakkundig met de hand geschilderd. Dit geeft de motor een persoonlijk tintje waar ik veel
waarde aan hecht.

De motor is inmiddels klaar en rijd eigenlijk prima, zodra de kans daar is blaas ik met mijn neo
classic op s’heren wegen al slipstreamend op naar avontuur.
Psss…….
De naam Torquer is afgeleid van mijn oude crossfiets. Als 13 jarige bezat ik een Torker BMX fiets.
Dit was mijn aanzet tot het sleutelen aan tweewielers. Nooit ben ik deze naam vergeten en met dit
project heb ik hem weer tot leven gebracht. Het logo is zelf ontworpen omvat een gevleugelde
steek-ringsleutel en de patenten rusten bij mij.

Isaac Sinke
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