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

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

Voor info: WWW.SPESAUTOBANDEN.NL 
Kijk voor openingstijden op onze website of bel ons even op. 
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Bestuur:  

Voorzitter: 
 

Arie Bakker 
Butterhoek 1 
1777 GN  Hippolytushoef 
(0227) 59 21 91  /  (06) 8390 5325 
arie-bakker@quicknet.nl 
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1761 BJ  Anna Paulowna 
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Geerestein 11 
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Leden: Hans Wijnker 
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ha.wijnker@quicknet.nl 

 Jan Geersing 
Irissenstraat 38 
1764 HT  Breezand 
(0223) 75 81 45 / (06) 4826 2996 

jangeersing@hotmail.com 

 Marco Bakker 
Bargengd 16 
1777 DR  Hippolytushoef 
(0227) 59 53 21  /  (06) 4876 7575 
info@kraanwerkschip.nl 

 Cees van den Berg 
Diamant 34 
1761 VB  Anna Paulowna 
(06) 5089 1789 
c.vanden.berg@quicknet.nl 

Bank: Rabobank Noord-Holland Noord.  
Rekeningnr.: 5875.45.305 
t.n.v. Penn.m. MC.Mios 

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

Beheerder: Jan de Bruin 
(0223) 53 38 19 

E-mail: 
Internet: 

info@mcmios.nl 
www.mcmios.nl 

Ledenadministratie: A. (Bram) Ernens 
Andromeda 80 
1785 DS  Den Helder 
(0223) 52 19 59  /  (06) 1042 3849 
a.ernens@quicknet.nl 

Redactie: Dick Zwaan 
Westwal 4 
1771 JJ  Wieringerwerf 
(0227) 60 33 72  /  (06) 3002 9734 

dczwaan@ziggo.nl 
pitpost@quicknet.nl 

Web Master: Theo Ruig 
theo.r@quicknet.nl 

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

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

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

COLOFON               COLOFON              COLOFON 

 

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

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

Contributie en lidmaatschap: per jaar € 35,-. 

Donateurschap  € 5,-. 

(betalen vóór 1 februari). 

De voorpagina: 
 

Afgelopen maand naar de motorbeurs geweest, en 
daar een technisch kopje gearresteerd. 
De watercooledboxerkop van BMW dus! 
Theo en Hans waren dik een uur zoet om de wer-
king, mede met betrekking op de start procedure, te 
ontdekken. De gedeeltelijke kleplichting was een in-
teressant mechaniek, en op de foto goed te zien. 
 

Bron: Leon v/d Poel 
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Klaverjassen MC MIOS 2012 /2013 
 
 
 
Clubhuis is om   Aanvang 
19:30 uur open 20:00 uur 
 
 
 
19 april laatste klaverjasavond 
 + prijsuitreiking competitie 
 

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

0223-533032 Alie de Visser 
0223-533819 Jan de Bruin 
06 4167 8498 clubhuis vrijdagavond 19:30 uur 

Bestuursberichten (vergadering 5 feb) 
 

Het gehele bestuur op Jan na was compleet , aange-
vuld met Bram Ernens. Gestart met een heerlijk ge-
bakje ter ere van Arie Bakker zijn 27e verjaardag, al-
dus Arie. Onze voorzitter begon de vergadering met 
de mededeling dat zijn open dag in zijn motoren 
museum zeer geslaagd was . Ruim honderd bezoe-
kers, die allen vol bewondering lekker  rond konden 
neuzen in Arie zijn zeer gezellig ingerichte onderko-
men. Verder is het aantal leden dat een IVA certifi-
caat heeft behaald nog verder gestegen, zodat we 
ook dit goed op de rit hebben. Nu zijn we als bestuur 
van mening dat we ook nog 2 leden moeten hebben 
die het SVH certificaat willen behalen. De kosten van 
deze cursus zou dan voor de rekening van de club 
zijn, met die verstande van een enkele verplichting 
voor de cursist. Voorts heeft Bram Ernens een eerste 
aanzet gegeven om de MIOSers  op Facebook te krij-
gen. Hierover zou een stukje van in  de Pit komen. 
Voor de avondvierdaagse, die we weer willen herop-
pakken zoeken we nog vrijwilligers. Wederom is er 
discussie geweest over aanpassing contributie lid-
maatschap. Ook de Pit is weer besproken, een aantal 
leden zou weer naar 12 edities willen maar hier is ei-
genlijk te weinig vulling voor. Ook dit zal ongetwijfeld 
op de algemene leden vergadering naar voren ko-
men. Als laatste aandachtspunt zal er onderzocht 
worden naar de mogelijkheden / kosten van een in-
ternetaansluiting in het clubhuis. Tot slot niet geheel 
onbelangrijk  waar al veel over is gepraat, er komt 
een STAMTAFEL in het clubhuis, deze gaat ter plek-
ke gemaakt worden door Cees v.d. Berg . 
Hiermee sluit Arie af om 23.00 uur. 
Groeten Hans Wijnker 

Voorwoord (vergadering 4 mrt) 
 

Het is even wennen maar nu gaat het dan toch ge-
beuren; koning winter heeft nu wel zijn beste tijd ge-
had het is bij dit schrijven inmiddels 10 maart en on-
danks het grillige karakter van de afgelopen winter 
hebben we de afgelopen week weer eens temperatu-
ren achter in de dubbele cijfers gehad, dus starten 
maar die motoren of omruilen die pekelfiets, poetsen 
en weer gaan voor die vele toerkilometers zullen we 
maar zeggen! Hoe hard werd dit voorbarige werken 
afgestraft door koning winter die weer zijn inval deed, 
want als ik nu achter mijn PC zit sneeuwt het weer, 
duiken de temperaturen weer beneden nul en zijn de 
pekelwagens weer van stal. Maart roert zijn staart 
dus nog maar even wachten! Inmiddels zijn de diver-
se voorbereidingen voor het komende motor seizoen 
natuurlijk al lang van start gegaan. De molen of moet 
ik nu motor zeggen draait weer op volle toeren  en 
we kunnen stellen dat de agenda van MIOS activitei-
ten voor dit seizoen weer goed gevuld is. Nu nog ho-
pen dat de weergoden ons ook hun medewerking 
zullen verlenen. Een prachtig motorjaar wens ik een 
ieder dan ook toe met vele kilometers en veel plu-
zier!!!! 
Groetjes, 
Sjaco 

Bestuursberichten (vergadering 4 mrt) 
 

Het bestuur is op 4 maart weer in het clubhuis bij 
elkaar. Enige afwezige was Marco. Bram Ernens is 
ook aanwezig. 
Om 20.00 uur is het de voorzitter die de avond 
opent er staat veel op de agenda. 
De volgende punten zijn besproken: 
• gemeentelijke beslommeringen worden steeds 

actueler; te denken valt dan aan subsidie en ac-
commodatie. Er wordt gekeken naar mogelijke 
samenwerking met andere verenigingen om zo 
sterker te staan. 

• De jaarvergadering is voorbereid en de puntjes 
op de I gezet 

• Er is op 14 maart een voorlichting bijeenkomst 
voor e learning verkeersregelaars in het stadhuis 
van Den Helder. Het bestuur zal hier vertegen-
woordigd worden. 

• De financiële jaarrekening wordt besproken 
• De activiteiten voor de CRT races van 2013 zijn 

inmiddels opgestart voorzitter Arie geeft een up-
date van de eerste vergadering die heeft plaats-
gevonden in Hippo in zijn “museum”. 

• De (clubhuis)activiteiten voor de komende perio-
de zijn besproken en staan letterlijk op de rit 

• Er komt een klussen dag om alles op en rond het 
clubhuis weer netjes te hebben. 

 
Om 23.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
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7 8 4 5 2 9 1 3 6 

Puzzel 
 

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

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

Er waren deze maand 11 inzendingen, waarvan op 
één na allen goed zijn ingevuld: 
 

- Leon van der Poel - Klaas Poutsma 
- Hans Jager  - Jan Karel 
- Arie Kouseband - Cor Glas 
- Ben Wissink  - Ad Bogert 
- André Schot  - Ben Schot 
- Arie Wit (x) 

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

MIOS feliciteert 

April 

7 Remco Bakker 12 Sjaak van Grieken 

7 Jan Schouten 25 Ben Wissink 

9 Aad Slotenmaker 29 Eric Schot 

    

Mei 

 Klaas Looze  Sjaco Stokman 

 Ben Schot  Jan Bouwes 

 Marco Bakker  Leo van der Poel 

 Leen van der Kraats  Bert Assies 

 Peter Oldenburg  Fred Mein 

 Andre Bakker  Wim de Greef 

 Andre Keppel  Frerk Winderlich 

 John Pennings  Cees van der Berg 

 Jan Ruig   

    

PIT-parels 
 

Nieuwe leden: 
 

Tom van den Berg 
Wethouder Berbeelaan 1, 
1761 GN  ANNA PAULOWNA     
Geb.datum ? 
Motor: KTM SuperDuke 990 
 
Dirk Koolhaas 
M. Stolpstraat 14, 
1751 CZ  SCHAGERBRUG 
geb.dat.: 26-06-1948 
lidnr.: L.1301.29 
Motor: BMW K1600GT 
 
Wouter Koolhaas 
M. Stolpstraat 14, 
1751 CZ  SCHAGERBRUG 
Geb. datum: 13-06-1981 
Motor: BMW HP2 & Ducati Multistrada S 
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>>>>> 12 vragen aan <<<<< 
 

Jaap Postumus 
 

Als je een motor was, wat zou je dan zijn en 
waarom? 
Dan zou ik weer de Matchless G9 willen zijn. Twin 
650 cc. 
 

Hoe ziet je wagen/motorpark eruit? 
Ons wagenpark: 
 Peugot Tepee-diesel 2009. 
En het motorpark: 
 AJS model 31-1954, 
 Moto-Guzzi 850 T3 1979, 
 BMW R100 RT 1990, 
 Moto-Guzzi Calafornia 1200 cc, 2007. 
 

Wat was je eerste motor en wat was je droom-
motor? 
Mijn eerste motor was de Matchless G9, gekocht 
voor 325 Gulden!!, in 1961. Mooi voor naar de 
avondschool in Alkmaar. 
Droom motor heb ik niet, veel modellen spreken mij 
aan en zijn mooi, andere vind ik niets aan, te mo-
dern. 
 

Wat is je mooiste motorvakantie land en waar-
om? 
Ik ben 2 x naar Italië geweest, naar de Moto-Guzzi 
fabriek in Mandello de Lario. Onlangs heb ik daar 
van de laatste rit nog een verslag geschreven. 
De fabriek bestond in 2012- 90 jaar, dus een mooie 
gelegenheid om nog eens te kijken. Hele mooie rit 
gehad. Maar er komt een nieuwe fabriek, onder de 
naam van Piaggio. 
Door Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland gere-
den. Veel gezien en beleeft onderweg. 
 

Wat is de hoogste snelheid die je ooit gereden 
hebt en waar was dat? 
Hoogste snelheid was in 1963 , langs de Wester-
weg, Oud-Karspel-Alkmaar, naar de Avondschool. 
Dit moest snel gebeuren, daar ik nog werkte in een 
machinefabriek, dit tot 17.30 uur. De school begon 
toen om 18,30 uur. Volgens de Smith’s trillende 
naald, leek het op 170 Km/uur, dit op klompen. 
Moest wel op de weg letten, niet op de teller. Maar 

het gas kon ik niet meer opendraaien, dus zal het 
wel ok. geweest zijn 
 

Wat voor bladen lees je? 
Lees diverse motorbladen en koop er wel eens een-
tje. Mijn vaste bladen zijn Het Motor rijwiel en De 
Koerrier ( is van de Moto-Guzzi Club.) Pro-Motor. 
 

Wat was het laatste boek dat je gelezen hebt? 
Laatste boek was Baldacci, een prachtige thriller. 
Het Recht van de Macht. Heel spannend!! 
 

Heb je weleens een ongeval gehad met de motor 
en wat was de laatste? 
Laatste ongeval is te lezen , met de laatste rit vanuit 
Duitsland naar huiswaarts.Met een pijnlijk pootje 
naar huis gereden. 
 

Wat eet je meestal als je met de motor onderweg 
bent? 
Onderweg eet ik heel verschillend, net waar ik op 
dat moment trek in heb. Wel meestal een soepje 
vooraf en koffie toe. 
 

Waar was je laatste bekeuring voor? 
Op de motor nog niet ontvangen, ik rij sinds mijn 
20e jaar. 
 

Wat vind je de mooiste uitvinding mbt het mo-
torrijden? 
De mooiste uitvinding, is bij Ducati, de kleppen aan-
drijving. Van de oudere motoren, zoals Wim be-
schrijf, je kan er fijn aan sleutelen. Soms zie je ook 
technieken uit jaren terug weer met moderne mate-
rialen, opnieuw aangebracht. 
 

Wat doe je om te ontspannen? 
Na de verkoop van mijn bedrijf, heb ik op het Molen-
veld een Unit gekocht. Daar maak ik op verzoek 
aanpassingen voor motoren en bedenk zelf ook wel 
aparte onderdelen. Dit gebeurt op de draaibank en 
ook op de freesbank. 
 

Ik geef de pen door aan; 
Harry Peper. 
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Voorlopige Agenda 
CRT Evenementen 

28-apr zo Wolvega 

9-mei do Anjum 

20-mei ma Varsseveld 

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 

   

Agenda 
HMV Evenementen 

30-apr di Holten 

9-mei do Nunspeet 

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 

   

CRT nieuws. 
 

Inmiddels is de CRT-com-
missie weer ontwaakt uit 
zijn winterslaap en de eer-
ste bijeenkomst alweer 
achter de rug. Door een niet zo democratisch systeem 
(in mijn ogen) scheen ik aan de beurt te zijn om een 
stukje te schrijven over de werkzaamheden van de CRT 
commissie. 
Na een alarmerend berichtje van Klaas Poutsma aan 
Arie, over het Kooypunt zijn we op 26 feb in het museum 
van Arie bij elkaar gekomen om de veranderde situatie 
te bespreken. Inmiddels zijn op de plek waar afgelopen 
jaar het rennerskwartier was ondergebracht volop bouw-
werkzaamheden gaande. 
Hiermee moeten we ons dus opnieuw bezinnen over een 
andere indeling van met name het rennerskwartier. We 
hopen dat de catering en de speciaal klasse nog op de 
oude locatie kan blijven. Voor de overige benodigde 
ruimte van het rennerskwartier wordt gedacht aan het 
terrein naast Winder aan de overkant van de weg. 
Hiervoor zal contact worden gezocht met de betreffende 
bedrijven. Verder zijn er nog diverse werkzaamheden uit 
te voeren zoals: 
• De toilet wagen moet nog worden voorzien van een 

nieuwe verflaag. Tevens zullen de kogelinslagen van  
het plaatwerk van de toiletwagen worden wegge-
werkt; 

• De strobalen moeten nodig worden gerepareerd ivm 
veel kapotte plastic zakken. Hierover zal contact met 
de andere gebruikers (eigenaren Winkel en Purme-
rend) worden opgenomen. 

Van de EHBO was er al een bericht binnen gekomen dat 
op dezelfde dag van het CRT-evenement, er nog meer-
dere evenementen in de regio plaatsvinden. Zonder 
EHBO geen evenement, dus zaak om zsm een claim te 
leggen op de organisatie. 
Ook dus zaak om bij de gemeente Den Helder de drang-
hekken alvast te reserveren voordat een andere organi-
satie deze voor onze neus wegkaapt. 
Een niet onbelangrijk punt voor dit jaar is dat de organi-
serende vereniging de strobalen nu zelf moet neerleg-
gen rondom het circuit. Een extra aanslag op de o zo 
belangrijke vrijwilligers (vele handen maken ligt werk). 
Het ontwerp voor de nieuwe flyer is gereed zodat we bin-
nenkort de promotie weer kunnen opstarten.  
Ook krijgen de sponsors weer alle aandacht van Sjaco 
voor de broodnodige financiële ondersteuning. 
Zoals je ziet is de commissie alweer volop in beweging. 
Volgende keer weer meer nieuws. 
 

Namens de CRT commissie,                                                                                     
Kees Mol 
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Bovenstaande tabel is levend van vorm en dus constant aan verandering onderhevig. Getracht wordt 
om deze zo actueel mogelijk te houden. Ondanks dat kunnen we niet uitsluiten dat er zo nu en dan een 
foutje in kan sluipen. 

Datum Tijd Evenement/activiteit/omschrijving Opmerking Actie

5-apr vr 20:30 Clubhuis open Barteam

7-apr zo 43e Friesland Toertocht, info via www.mtcnoord.nl Gezamenlijk vertrek clubhuis

12-apr vr 20:30 Jaarvergadering MC MIOS Bestuur

14-apr zo 38e MIOS Toerrit

14-apr zo Formido Vikingtour Wieringen motorbegeleiding oa door MC MIOS

19-apr vr 19:30 Klaverjassen laatste + prijsuitreiking Jan de B

26-apr vr 20:30 Clubhuis open Barteam

3-mei vr 20:30 Clubhuis open Barteam

5-mei zo 8:00 MC MIOS Mega rit door Noord Nederland Gezamenlijk vertrek clubhuis

10-mei vr 20:30 Clubhuis open Barteam

17-mei vr Clubhuis gesloten ivm Pinksterweekend

17-mei vr vertrek 4 daags MC MIOS Pinksterweekend 17 t/m 20 mei Jeff vd P

24-mei vr 20:30 Clubhuis open Barteam

31-mei vr 20:30 Clubhuis open Barteam

2-jun zo 12e Wil Hartog Toerrit Mels v A

7-jun vr 20:30 Clubhuis open Barteam

8-jun za 7:00 vertrek 7 daagse MC MIOS Ducati tour 2013 8 tm 14 juni Harry P

14-jun vr 20:30 Clubhuis open Barteam

21-jun vr 20:30 Clubhuis open Barteam

28-jun vr 20:30 Clubhuis open Barteam

5-jul vr 20:30 Clubhuis open Barteam

12-jul vr 20:30 Clubhuis open Barteam

19-jul vr 20:30 Clubhuis open Barteam

26-jul vr Clubhuis gesloten ivm vakantie

2-aug vr Clubhuis gesloten ivm vakantie

9-aug vr 20:30 Clubhuis open (onder voorbehoud) Barteam

16-aug vr 20:30 Clubhuis open Barteam

23-aug vr 20:30 Clubhuis open Barteam

31-aug za Opbouwwerkzaamheden CRT circuit De Kooy Vrijwilligers gevraagd Arie Ba

1-sep zo CRT wedstrijddag Vrijwilligers gevraagd Arie Ba

8-sep zo 15e Quatrorit Jan R

14-sep za Langedijker Vrachtwagentour Vrijwilligers gevraagd Andre Sch

20-sep vr Septemberweekend Vertrek vanaf clubhuis

20-sep vr Clubhuis gesloten ivm septemberweekend

Jul. 2013

Aug. 2013

Sep. 2013

Mei 2013

Jun. 2013

MC MIOS Activiteitenkalender & Openingstijden Clubhuis 2012-2013

Apr. 2013
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MC MIOS 
 

MC MIOS Mega rit  

Dit jaar weer eens een Mega rit, een toerrit van ca. 475 km door Noord Nederland over vele kleine wegge-
tjes met uitzicht over het Friese en het Groningse landschap. 
Deel 1: 
- (onderste lijn) is 250 km vanaf het clubhuis tot aan de pauze in het Westerhuis Vispaleis in Termunterzijl. 
Deel 2: 
- is dan 225km tot aan Den-Oever, een echte mega rit dus. 
 
Wanneer : zondag, 5 mei 2013 
vertrek van Clubuis : 08.00 uur ( na de koffie ) 
De GPS route`s  (en Garmin tekst route) zijn in de vooraf gaande week vanaf de Mios site te downloaden 
of neem vrijdagavond 3 mei je GPS toestel even mee naar het clubhuis. 
 
Tot Zondag 5 mei, 
Theo Ruig  
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Het museum van Arie Bakker. 

 
Zaterdag 2 februari hield Arie Bakker openhuis in 
zijn “nieuwe”  museum. Thuis had hij ook al een 
mooie ruimte waar velen jaloers op zijn, maar die 
stond langzamerhand zo vol dat niets meer bij kon. 
En stoppen met verzamelen was ondenkbaar, dus 
moest er ruimte worden gezocht en die werd gevon-
den ook. Een prachtige loods op het industrieterrein 
bracht uitkomst en hier was nu alle moois te zien. 
 
Aan de uitnodiging voor MIOS leden en andere be-
kenden hebben velen gehoor gegeven. Er was zelfs 
belangstellend bezoek van ver buiten onze provin-
cie. Toen wij in de loop van de middag een kijkje 
kwamen nemen, was het behoorlijk druk en warm in 
het museum. Juist een dag tevoren was na lang 
wachten de gastoevoer van de CV installatie aange-
legd. En zoals iedereen weet, Arie houdt van gas-
geven. 
 
Ja, dat gasgeven loopt als een rode draad door zijn 
actieve motorleven. Eerst al eens bij broer Jaap 
achterop de Jawa. Later kwam Arie als jongste be-
diende bij motorenhandel Louw Boot. Hier mocht hij 
in het begin brommers en motoren poetsen, dat hij 
het overigens heel goed heeft geleerd is nog steeds 
te zien. Daarna zelfstandig reparaties uitvoeren aan 
de tweewielers. Na een aantal jaren kreeg hij door 
dat in de visserij veel meer te verdienen viel en ging 
mee varen op een vissersschip. Na het behalen van 
zijn motorrijbewijs kreeg hij zomaar van zijn vissers-
baas een motor kado. Bij zijn eerste baas stond nog 
een 250 cc Sparta met een Victoria tweetact en die 
mocht Arie toen zijn eigendom noemen. Zo blij als 
blik natuurlijk, nu hoefde hij niet meer op de fiets 
naar Den Oever. Maar het gejengel van de tweetact 
en het beperkte vermogen werd al spoedig minder 
enerverend en een heuse 500 cc Norton 88 Domi-
nator kwam er voor in de plaats. Dat was pas een 
echte motor en Arie kreeg voorgoed de smaak te 
pakken. Er werden nu hogere doelen gesteld en 
vanaf 1962 werd deelgenomen aan de zo bekende 
sterrendagen op Zandvoort. Daar sloeg het racevi-
rus toe en in die periode waren de snelle 250cc Du-
cati’s de favoriete machines om mee te racen. De 
Norton werd bij de toenmalige importeur, Henk Vink 
in Maasland, ingeruild tegen een Italiaanse éénpit-

ter. Na een poosje zowel op straat en op het circuit 
rijden werd besloten om de Ducati helemaal ge-
schikt te maken als racer. Arie was nu Juniorrenner 
geworden met startnummer 79 en werd onder-
steund door Siem Numeijer en zijn monteur Menno 
Dijkstra, genaamd het Siemeteam. De Lloyd servi-
cewagen zou nu gebruikt worden voor het vervoer 
van de Ducati naar het circuit. Het was de avond 
voor de racedag dat Arie en Menno bezig waren 
met de voorbereidingen en de Ducati in de Lloyd te 
laden. Deze bestelwagen had de afmeting van een 
Hyundai Atos, maar wel twee keer zo lang en de 
carrosserie was opgetrokken uit soort geïmpreg-
neerd textiel. Door de staalschaarste direct na WO 
II werd dit materiaal als voorloper van polyester 
door de Duitse firma Borgward gebruikt. Het was ’s 
avonds al laat toen Menno opmerkte dat het eigen-
lijk een schande was om zo met deze auto naar het 
rennerskwartier in Zandvoort te gaan. De lak, of het-
geen er voor door moest gaan was erg dof en hier 
en daar beschadigd. Er stonden nog wel een paar 
blikjes verf in de garage en Menno stelde voor om 
de Lloyd nog maar even over te spuiten. Er werd 
driftig verf gemengd en om te zorgen dat hij de vol-
gende ochtend droog moest zijn, werd er een ruime 
hoeveelheid verdunner doorgeroerd. Arie ging de 
auto intussen schoonmaken en afplakken en daar-
na werd de spuit ter hand genomen. Het was al ver 
na middernacht toen de klus geklaard was.  
’s Morgens vroeg waren Arie en Menno alweer in de 
garage en kijken of de lak droog was, toen Siem 
Numeijer binnen stapte. Die bleef stokstijf staan en 
kijken naar zijn nu muisgrijze Lloyd. Wat is hier ge-
beurd vroeg hij aan de beide heren, nou we hebben 
hem vannacht nog even een nieuw kleurtje gege-
ven. We kunnen nu met een waardige auto op het 
rennerskwartier verschijnen. De reis naar Zandvoort 
kon beginnen en de beide heren voorin, de Ducati 
achterin en daar vond de jonge Gerard ook nog een 
plekje. Die was toen al door het racevirus aangesto-
ken. De topsnelheid van de Lloyd met zijn kleine 
600 cc tweecilinder tweetactmotor was al niet erg 
hoog met deze vracht, maar de Velsertunnel was 
toch wel een serieuze hindernis en met een paar 
keer terugschakelen klom hij toch langzaam de tun-
nel uit. Arie was al geen liefhebber van tweetactmo-
toren en sinds die dag is het er niet beter op gewor-
den. Bij de ingang van het rennerskwartier moest 
Gerard zich schuilhouden onder een deken om als 
verstekeling binnen te komen. Het racen ging Arie 
bijzonder goed af en als de motor heel bleef eindig-
de hij meestal voorin. De Ducati’s waren snel, maar 
haalden niet altijd de eindstreep en dat temperde 
natuurlijk wel de racevreugde. De motor trilde nogal 
en daardoor ging er vaak iets los of zelfs verloren. 
Na een paar jaar had Arie het gehad met de Ducati 
en kreeg heimwee naar zijn Norton, maar Henk 
Vink had hem al doorverkocht. Bij Safe in Rotter-
dam stond een BMW R50 met een Hoske tank en 
daar werd de Duc op ingeruild. Later kwam er een 
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schade BMW R75/5 en die werd opgeknapt. Toch 
bleef het Engelse spul favoriet en de BMW werd 
verruild voor een Triumph Thunderbird. Maar daar 
moest nog wel het één en ander aan gebeuren. De 
motor kreeg een totale revisie, werd helemaal in 
een prachtige groene kleur gespoten en zag er uit 
als nieuw. Zo trots als een pauw reed Arie de eerste 
of tweede rit met Schagerbrug als bestemming. Bij 
Oudesluis lag wat grind in de bocht en dat was het 
eind van de rit, maar ook van de Triumph. Het fra-
me was krom en na geruime tijd van bezinning had 
Arie het plan opgevat om het als nieuw gereviseer-
de blok in een Norton frame te bouwen. Overal van-
daan werden onderdelen betrokken en Anne 
Klompstra uit Schoorldam leverde o.a. de nodige 
aluminium schetsplaten. Deze samenvoeging werd 
in die jaren als het beste Engelse huwelijk be-
schouwd en er zijn heel weinig echtscheidingen van 
de Triton bekend. Met deze Triton is Arie ook naar 
de TT races op Man geweest. Maar door rugklach-
ten werd het steeds moeilijker om te blijven motorrij-
den en er werd als laatste nog eens een BMW 
R75/5 aangeschaft. De rugklachten werden steeds 
erger en het gezin groter, de BMW werd ingeruild 
voor een autootje. Zo eindigde dan de eerste actie-
ve motorperiode.     
 
Maar het motorvirus is niet uit te roeien en dat stak 
ook bij Arie na jaren de kop weer op. Hij kreeg op-
nieuw heimwee naar een Norton 88 en kreeg er 
eentje te pakken die als caféracer was omgebouwd. 
Die werd met broer Jaap weer helemaal in originele 
staat teruggebracht. Het rijden met de Norton was 
hollen of stilstaan omdat de magneet bij warme mo-
tor het liet afweten. Daardoor waren Arie en Gurie 
genoodzaakt om vaak bermtoerist te zijn om de mo-
tor te laten afkoelen. Dit was geen harden voor on-
ze gasgever en er werd naar een andere motor uit-
gekeken. Inmiddels was Gerard groot geworden en 
had een motorzaak opgericht en bij hem werd een 
BMW R100RS gekocht. Met de Norton werd onbe-
doeld de basis gelegd voor de inmiddels grote ver-
zameling motoren. Na de R100 RS kwam er een 
R1100R en daarna een K1200 RS en de  K1300 S 
als laatste? aanwinst. Tussendoor kwam er ook een 
750 cc MV Agusta F4. 
 
De verzameling is dus begonnen met de Norton, 

maar vreemd genoeg niet uitgebreid met Engelse 
motoren, hij gaf de voorkeur aan de viercilinders 
van Honda. Eerst de CB350 uit 1973 en spoedig 
gevolgd door een CB750F1 uit ‘76, een CB400F en 
CB550F beiden uit ’77. Met veel inspanning zijn de-
ze motoren weer in een puike conditie gebracht. 
Om de jaren ‘70 viercilinderserie kompleet te maken 
kwam er ook nog een  CB500 uit 1977 en een 
CB750 F2 uit 1978 in de verzameling. Maar ook een 
tweecilinder CB350 uit 1971 staat er bij. In 1978 
kwam er een bijzondere motor op de markt, de zes-
cilinder Honda 1000cc CBX. Het motorblok doet 
sterk denken aan de complexe, maar zeer succes-
volle 250 cc zescilinder Honda RC166 racer uit het 
midden van de jaren ’60. Door het sluimerende ra-
cevirus wordt Arie aangestoken om ook een CBX 
en later zelfs nog eentje in de verzameling op te ne-
men. Het zijn motoren uit de jaren ’70 en allemaal 
luchtgekoeld, een sterke voorkeur van Arie, omdat 
hij als visser op zee al genoeg met water te stellen 
heeft gehad. Maar vreemd genoeg staan er toch 
nog wel enkele water (vloeistof) gekoelde motoren 
in de verzameling en het zijn ook nog eens tweetac-
ten.  Was Arie misschien bekeerd van zijn tweetact-
syndroom?. Nou niet echt. Het kwam door zoon 
Marco die wel liefhebber is van deze inmiddels ver-
bannen soort. Twee NSR 400 driecilinders uit de 
jaren 1986 en ‘87. Uit 387 cc werd 72 pk gehaald en 
het motorkarakter is erg giftig. De constructie is ook 
niet alledaags met één cilinder vertikaal en de twee 
andere horizontaal. Het is een replica van de suc-
cesvolle Honda NSR 500 driecilinder waarmee 
Freddy Spencer in 1983 het WK won. Deze 500 cc 
driecilinders hadden echter twee cilinders vertikaal 
en één horizontaal. Er staat ook een klein broertje 
van de NSR400, de NSR125 uit 1986 en heeft één 
cilinder van zijn grotere broer geleend. Het schijnt 
precies dezelfde te zijn. Ook heeft Marco nog twee 
Yamaha 350LC motoren uit 1986, één nog in een 
zo goed als originele staat en de andere als prachti-
ge replica van de toen erg populaire racers. Er staat 
ook nog een Honda CBX 750 uit 1985 en de één 
cilinder XBR 500 uit dezelfde periode is op dit mo-
ment van schrijven de laatste aanwinst van een 
prachtige verzameling. 
 
Er zijn nog twee motoren die een bijzondere plaats 
innemen, het zijn racemotoren. Ja wel, het racevirus 
heeft Arie stevig in de macht gekregen en hij weet 
nog precies waar. Het is een aantal jaren geleden 
toen hij door een goede bekende werd uitgenodigd 
om de Classic Races in Wemeldinge eens te be-
zoeken, want die reed mee met een 500 Honda 
Four. Daar maakte het geluid van deze motor met 
vier ongedempte uitlaten zoveel indruk en samen 
met de herinneringen uit de Gouden Jaren ’60 viel 
het besluit. Dit wil ik ook doen met deze motor en 
Joop ten Have kreeg opdracht om precies zo eentje 
te bouwen. Omdat Arie inmiddels ook in de CRT 
commissie van MIOS zat, was de stap naar deze 
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race organisatie niet zo groot. Wij hebben hem in 
Den Helder, maar ook op diverse andere circuits, nu 
weer onderstartnummer 79, in aktie kunnen zien bij 
het CRT. Door de strakke manier van rijden merken 
we dat de racegenen zeker nog niet verdwenen zijn 
en heeft er veel plezier mee. Maar wat stond er 
pontificaal in het museum op het bordes, een echte 
racemotor, een heuse Matchless G50. Wat een ju-
weel. Deze, samen met de Norton Manx zijn de ra-
ce-iconen van de Engelse motorindustrie van de 
jaren ’50 en begin ’60. Samen met Wim de Greef is 
deze motor opgebouwd uit een grote hoeveelheid 
losse onderdelen. Maar het was wel allemaal kom-
pleet, ja zelfs met kisten vol reserve onderdelen. Je 
mag je erg bevoorrecht voelen om deze motor in 
bezit te hebben en Arie is van plan om er ook echt 
mee te gaan racen. Woorden schieten te kort. 
 
Het was een erg gezellig en druk gebeuren. Er lie-
pen veel mensen en de stoelen boven waren con-
stant bezet. Ook de catering was prima in orde en 
Gurie had het druk met verstrekken van koffie en 
koek. Arie had bijna geen tijd om even te zitten 
(rusten) hij was zowel beneden als op de bovenver-
dieping druk bezig om mensen te woord te staan. 
Over deze prachtige collectie motoren is natuurlijk 
veel te vertellen aan de geïnteresseerde bezoekers. 
Het is voor hen beiden een geweldige dag geweest, 
maar wel erg inspannend en daardoor werden al 
vroeg de luiken gesloten.   
 
Klaas Poutsma. 

MIOS gaat Tobbedansen ? ! 
 

Voordat er sprookjes de wereld ingaan, roepen wij 
dat gelijk een halt toe. Nee, niet voor het Tobbedan-
sen, blij dat ik glij of Fiets hem erin (daar zijn wij 
NOOIT blij mee!!). Ook zijn het geen verdwaalde 
foto’s van een alternatieve scheepswerf, dus geen 
Ark. 
Zeer gewaardeerde, dit zijn de eerste contouren 
van de nieuwste aanwinst; de MIOS-Stamtafel. Hier 
zullen de geluiden van de noeste arbeid nog in alle 
windhoeken gaan nagalmen. Cees (van den Berg) 

heeft een zeer aantrekkelijk ontwerp gemaakt, welk 
een belangrijk antwoord is op een vaak gestelde 

vraag. Hier-
voor zitten wij 
even in wat 
stoffige om-
standigheden, 
maar e ind 
maart is dat al 
voorbij. Op de 
foto’s natuurlijk 

de vader van het ont-
werp, Cees met zijn 
secondanten Erik en 
Damiën. Er komen 
nog wat ideetjes bij, 
dit zal het geheel fan-
tastisch completeren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Erik Koppel  
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MC. MIOS op Facebook 
 
Op 6 januari 2013, 43 jaar na de oprichting van Mios 
heb ik een Facebook site aangemaakt voor Mios. 
 

Hoogstwaarschijnlijk is de populariteit van Social Media ook bij u 
wel bekend. Iedereen lijkt tegenwoordig namelijk lid te zijn van 
websites als Twitter en Facebook en de eerste artikelen over bij-
voorbeeld een “Twitterverslaving” zijn verschenen. Maar wat is so-
cial media of sociale media nu precies? Hoe werkt het eigenlijk? 
En het belangrijkste: wat is het nut er van? 
 
Wat is social media 
Met sociale media worden online platformen bedoeld waar de gebruikers zelf voor inhoud zorgen en waar 
interactie tussen deze gebruikers plaatsvindt. De inhoud wordt nauwelijks of zelfs helemaal niet gecontro-
leerd door een redactie. De bekendste voorbeelden van dit soort platformen zijn Linkedin, Hyves, Twitter en 
Facebook. 
 
Hoe werkt social media (FaceBook) 
Meestal komt het op het volgende neer: u plaatst bijvoorbeeld een bericht, foto of filmpje op een social media 
platform en anderen reageren hierop of beoordelen het. De bedoeling is om zo veel mogelijk (relevante!) vol-
gers/vrienden/connecties te krijgen, waardoor u met één bericht enorm veel mensen kunt bereiken. 
 
Zijn wij als motorclub interessant voor andere? 
Eenmaal aangemeld bij een website als Facebook, ontstaat bij de meeste gebruikers de volgende vraag: 
waarom zou iemand Mios toevoegen als vriend? Dit hangt af van verschillende factoren. Het profiel is meest-
al het eerste wat bezoekers van een sociale media pagina bekijken. Als het profiel niet interessant genoeg is, 
zal een bezoeker over het algemeen niet verder lezen. Daarom is het aan te raden om profielen van andere, 
zeer populaire, gebruikers te analyseren. Op die manier is namelijk te achterhalen door wat voor soort profie-
len mensen (motorrijders) worden aangetrokken. Uiteraard bepalen ook de berichten die we als club plaat-
sen, of we interessant worden gevonden door anderen motorrijders. Maken wij als vereniging bijvoorbeeld 
alleen maar reclame, of plaatsen we af en toe ook leuke nieuwtjes of handige tips op onze pagina? Het 
laatstgenoemde trekt over het algemeen de meeste volgers/vrienden/connecties aan. 
 
Wat kunnen wij als vereniging met Facebook? 
Het organiseren van evenementen, zoals MIOS-rit, C.R.T. evenement kunnen een positieve invloed hebben 
op de grootte van het publiek dat we kunnen bereiken. Als vereniging kunnen we oude contacten herstellen, 
nieuwe contacten maken, leden vinden, onze doelgroep beter leren kennen en nog veel meer. 
 
Het is zelfs mogelijk om leden te werven door middel van sociale media. Het leggen van contacten met per-
sonen uit onze doelgroep en het reageren op mogelijke (motor) vrienden kan immers zomaar een nieuw lid 
opleveren. Offline is het misschien lastig om potentiële leden en deelnemers van evenementen te vinden en 
aan te spreken, maar online is dat een stuk gemakkelijker. Omdat iedereen zich ervan bewust is dat social 
media voor meer contacten zal zorgen, is het namelijk helemaal niet vreemd om iemand zonder aanleiding 
aan te spreken. 
 
Voor de leden kunnen we (besloten) informatie verstrekken over de evenementen etc. 
 
Hoe werkt Facebook? 
Facebook werkt eigenlijk zeer eenvoudig. In een notendop ziet de werking er zo uit: 
1. Je maakt een profiel aan op Facebook. Je vult basisinformatie in over wie je bent (beroep, leeftijd, etc.) en 

zet er enkele mooie foto’s bij. 
2. Je koppelt vrienden aan je profiel. Dit zijn mensen die je kent. 
3. Je maakt een privacykeuze. Je kan ofwel alles aan iedereen tonen (aan de hele wereld) of je kiest ervoor 

om jouw profiel enkel zichtbaar te maken voor vrienden. 
4. Vanaf nu kan je regelmatig een statusupdate plaatsen. Dit is een kort berichtje waarin je wat informatie 

kwijt kan. (bijv. Deze namiddag ga ik met de motor op stap, of Wat een mooi weer!, of Dat artikel in Motop-
lus is geweldig! Als vereniging kun je de evenementen vermelden)  Vrienden krijgen dan die updates te 
zien in hun nieuwsoverzicht en kunnen erop reageren. 

 
Vrienden, groepen en pagina’s 
Wanneer je op Facebook actief bent, moet je goed het onderscheid kennen tussen vrienden, groepen en   
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pagina’s: 
• Vrienden: vrienden, dat zijn meestal gewoon de mensen die je kent of zijn lid van Mios. Het zijn personen 

waarmee je bevriend bent geraakt. “Bevriend” heeft hier overigens een andere betekenis dan in de offline 
wereld. Het wil gewoon zeggen dat je de mensen enigszins kent en hen wil opnemen in je netwerk. 

• Groepen: een groep is een verzameling mensen. Deze mensen zijn geen vrienden van elkaar, en kennen 
elkaar soms niet. Wat hebben ze dan gemeen? Ze zijn allemaal lid van MC.MIOS. Door lid te worden van 
de groep, geef je aan het idee te delen. Iedereen kan groepen aanmaken. 

• Pagina: Een pagina is een profiel van een bedrijf. Als bedrijf kan je gratis een pagina aanmaken en daarop 
informatie plaatsen over je bedrijf. Bezoekers van die pagina kunnen daar ook fan worden van je bedrijf. 
Wanneer je dan een statusupdate plaatst op je bedrijfspagina, wordt die ook getoond in het nieuwsover-
zicht van al je fans. Een goede manier om reclame te maken, en om in dialoog te gaan met je klanten. 

 
Inmiddels heb ik op de Facebook site van Mios een besloten groep aangemaakt. Uitsluitend de leden van 
Mios krijgen informatie over deze groep. Je kunt zelf ook informatie plaatsen in deze groep. 
 
Hoe kan je je netwerk uitbouwen? 
Hiervoor bestaan verschillende manieren. 
1. Je kan uitnodigingen door anderen accepteren. Anderen kunnen jou vragen om “vriend” met hen te wor-

den, wanneer je dit accepteert heb je er een vriend bij. Meteen kan je overigens aanduiden hoe je die 
vriend kent. 

2. Je kan zelf vrienden uitnodigen door ze te zoeken op hun naam of e-mailadres. Je kan daarnaast ook je 
Hotmail of Live contacten importeren of de adressen vanuit andere social networking sites als LinkedIn im-
porteren. 

3. Je kan kijken in de vriendenlijsten van andere mensen in je vriendenkring of binnen een netwerk en recht-
streeks die mensen uitnodigen om vrienden te worden. Dit is echt handig aan Facebook. Je kan anoniem 
snuffelen in de vrienden van jouw vrienden, en je kan zo interessante mensen of mensen die je al kent 
contacteren. 

 
Applicaties 
De zogenaamde applicaties nemen een erg belangrijke plaats in op Facebook. Op je eigen profielpagina (de 
pagina die andere mensen te zien krijgen wanneer je ze opzoeken) kan je immers heel wat verschillende pro-
grammaatjes installeren. De keuze is werkelijk enorm. Heel veel bedrijven ontwikkelen kleine applicaties die 
gratis zijn. Zo kan je bijvoorbeeld foto’s delen, filmpjes delen, spelletjes spelen, etc. Je kan hele dagen vullen 
op Facebook met het uitproberen van die applicaties. 
 
Voordelen van Facebook 
1. Er is een enorme keuze aan applicaties op Facebook. Je kan heel veel verschillende leuke en interessante 

dingen doen met je contacten. 
2. Het is erg interessant om in de profielgegevens van andere mensen te snuffelen. Facebook bevat een 

schat aan informatie. Zo kan je bijvoorbeeld volledig anoniem foto’s bekijken van vrienden van vrienden 
die je zelf nooit zou durven aanspreken. 

3. Er zijn zeer veel foto’s. Anders dan op andere social networking sites worden er op Facebook bijzonder 
veel foto’s gepost. 

4. Iedereen zit op Facebook, of toch bijna. Veel kans dat je je ex terugvindt, oude klasgenootjes, etc. En dat 
is erg interessant allemaal… 

 
Nadelen van Facebook 
Er zijn eigenlijk te veel applicaties. Vaak komen die wat rommelig over. Gelukkig kan je uitnodigingen om een 
applicatie te installeren gewoon blokkeren. Alle nadelen van andere social networking sites gelden ook voor 
Facebook. Ook kun je je eigen Facebook-acties verbergen. Als je graag wil dat jouw 'likes', commentaren, 
nieuwe vriendschappen en andere handelingen op Facebook niet bij andere gebruikers in de ticker verschij-
nen, dan zul je deze zelf van je profiel moeten verwijderen. Voor het eerst heeft het aantal gebruikers in de 
leeftijdsgroep 35 tot 54 jaar oud de gebruikers in de leeftijdsgroep jonger dan 35 ingehaald. Het aantal 
+55'ers dat op Facebook actief is, nam in het laatste halfjaar zelfs met 513% toe. Het aantal universitairen en 
scholieren daalde met 20%.  Een ware exodus dus, die kan worden uitgelegd door de saturatie van het sys-
teem evenals de concurrentie van andere sociale netwerken zoals Twitter.  Misschien is Facebook dan toch 
gewoon een weerspiegeling van wat in maatschappij gebeurt?Al met al kunnen we concluderen dat sociale 
netwerken ons leven verrijken. Als er bij de leden behoefte naar is, wil ik best wel eens een presentatie ge-
ven in het clubhuis over facebook. Zit je al op FB wordt dan even ‘vriend’ op de MIOS site. 
 
Veel succes!! 
Bram Ernens 
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Motor races uit vervlogen tijden. 
 

Vrijdag 23 november een filmavond in het clubhuis bezocht. De films werden vertoond door Dirk de Vries 
van MC. Abbekerk. Omdat ik zelf pas ben gaan motorrijden in 1989, leek het me wel leuk om deze oude 
films te bekijken. Stukje nostalgie. Heeft waarschijnlijk wel met mijn leeftijd te maken. Jammer dat er niet 
veel bezoekers waren. Zal wel komen omdat de vrijdag daarvoor een C.R.T avond was. 
 

Allereerst werd een film vertoond over straatraces in 1978 in Oudkarspel. Dat kon nog in die tijd. Veel werk 
door vrijwilligers verricht. Geweldig. 
 

De tweede film ging over de TT in Assen in 1980. Deze race werd gewonnen door Jack Middelburg. Deze 
film maakte aardig wat indruk op me. Zondag even het Internet afgestruind zodat ik een stukje  over Jack 
kan schrijven. Voor de oudste (club) leden wellicht een bekend verhaal. 
 

Jack Middelburg.  Geboren op 30 april 1952 en overleden op 3 april 1984 was een Nederlandse moto-
sporter. Zijn motorsportcarrière begon in 1973. Hij werd Nederlands kampioen in 1977 en 1978 in 
de 350, 500 en 750 cc-klassen. Daarna ging hij Grand-Prix wedstrijden rijden. Met Wil Hartog en Boet van 
Dulmen vormde hij de Grote Drie, het Nederlandse trio dat grote successen beleefde in de 500cc. 

 
Vanwege zijn onbesuisde rijstijl kreeg Middelburg al jong 
de bijnaam Jumping Jack (misschien afgeleid van het nummer 
Jumping Jack Flash van The Rolling Stones). Ondanks het feit dat hij 
het vaak moest doen met minder competitief materiaal, gaf hij zich tot 
het uiterste. Dat resulteerde soms in valpartijen, maar leidde ook tot 
enkele grandioze successen. 

 
Op 28 juni 1980 won hij met een nog niet volledig geheeld gebroken 
been de TT Assen. Een jaar later presteerde Middelburg het onmogelij-
ke door op een privémachine onder meer wereldkampioen Kenny Ro-
berts senior te verslaan in een rechtstreeks duel op het circuit 
van Silverstone tijdens de G.P. van Engeland. 
 

Middelburg was bijzonder geliefd bij het publiek en bij zijn collega's in het rennerskwartier, niet alleen van-
wege zijn 'alles of niets'-rijstijl, maar ook omdat hij ondanks tegenslagen altijd bleef lachen. 
 

Op 1 april 1984 kwam hij met hoge snelheid ten val tijdens een race op het stratencircuit van Tolbert. De 
race was net begonnen en Middelburg gleed uit op relatief koude banden, waarna ook andere coureurs 
vielen. Middelburg werd door twee andere coureurs bij zijn hoofd geraakt. Twee dagen later overleed hij 
aan zijn verwondingen. 
 
De legendarische Jack Middelburg bleek in 1980 op het TT-circuit een maatje te groot voor iedereen. Zijn 
overtuigende zege gaf de vaderlandse motorwereld extra glans, want de Yamaha-krachtbron van 'Jumping 
Jack' was in een Nico Bakker-frame gehuisvest. Vakmanschap van de koude grond versloeg de Japanse 
oppositie in recordtijd! 

 
Het beeld van de laatste ronde ben ik nog niet vergeten. Dat ondeugend zwaaiende handje van Jack tij-
dens de laatste ronde van de TT. Met een voorsprong van twintig (!) seconden deelde de jubelende volks-
held zijn voorpret met 126.000 toeschouwers langs het circuit. Iedereen hield zijn adem in, want de eind-
streep was nog niet in zicht. Stel dat er nog iets zou gebeuren? In gedachten reed iedere Nederlandse ra-
cefan mee op de witte 500cc machine met daarop het startnummer 8.  Omdat iedereen  ook die spanning 
kon waarnemen, kreeg de zege van Middelburg nog meer gevoelswaarde. In een wolk van emotie werd 
de winnaar door vertrouwelingen naar het podium gedragen en boven de deinende, zingende massa kon 
Jack nauwelijks bevatten wat hij teweeg had gebracht. Hij had zojuist één van de mooiste hoofdstukken in 
de Nederlandse motorgeschiedenis geschreven. 
 
Jack had door Nico Bakker een befaamde (ook nu nog) framebouwer een nieuw frame laten bouwen voor 
zijn 500cc Yamaha i.v.m. de stuurproblemen. 
Zowel de productiemachine als de semi-fabrieksmachine, van Yamaha, hadden hier last van. Jack  
reed in Oostenrijk diverse trainingsronden met dit frame en het probleem leek verdwenen te zijn. Jack had 
tijdens de trainingen het ronderecord op de Salzburgring geëvenaard en ging sneller rond dan Kenny Ro-
berts die er ook aan het trainen was. Dit alles gaf goede hoop voor de voor de deur staande 50e TT van 
Assen! Een jubileum TT verdiend een prachtige winnaar!  
 

Bram Ernens 
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Vergaderdatum  
Locatie   

Referentie 
Huidig bestuur 

  
  

Redactie 
Notulist 

:  Vrijdag 14 april 2013.  20.45 uur 
:  Clubhuis, Zoutpad 1, Anna Paulowna 
  
:  Arie Bakker ( voorz.), Dirk Brugman ( secr. ), 
   Sjaco Stokman ( Penn.m. ), Hans Wijnker, Marco Bakker, 
   Jan Geersing en Cees van den  Berg 
:  Dick Zwaan 
:  Dirk Brugman 

 

 Onderwerp  

01 Opening door voorzitter Arie B. 

02 Notulen vergadering d.d. 13 april 2012  

03 Jaarverslag / Activiteiten / Toelichting /  Medelingen 
      -  Toelichting MC MIOS Activiteiten / toerritten overzicht 
      -  Toercommissie 
      -  BAR - team 
      -  CRT 
      -  38e MIOS Rit 

 
Dirk B. 
  
  
Arie B. 
Nico B. 

04 Financiën 
 - Toelichting op Financieel verslag van afgelopen boekjaar 2012 
 - Toelichting op de Begroting MC MIOS 2013  

  
Sjaco S. 
Sjaco S. 

05 Verslag Kascontrole commissie 
     -  Controle verslag. 
     -  Advies 

 

06 Verkiezing Kascontrole Commissie 
     Aftredend  Piet Zwaan 
     Lid   Gerhard Nijhuis 
     Lid   nieuw te kiezen 

 

07 Aanpassing contributie MC MIOS leden en Donateurs  

08 Social Media  

09 Bestuursverkiezing. 
Aftredend en Herkiesbaar  Arie Bakker   (voorzitter) 
Aftredend en Herkiesbaar  Sjaco Stokman 
Aftredend en Herkiesbaar  Cees van der Berg 
Aftredend en Herkiesbaar  Jan Geersing 
  
Kandidaats stelling geschied door tenminste 5 leden en dient tenminste 
3 dagen voor de vergadering bij de secretaris ingediend zijn. 

 

10  PAUZE  

11 Uitslag Toercompetitie 
     Uitreiking Wisselbeker 

 

12 Terug blik en Toekomst plannen 
????? 

 
Arie B. 

13 Rondvraag  

14 Sluiting  

AGENDA 
Algemene Jaarvergadering 
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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 Pagina 20


