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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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Bestuursberichten  (vergadering 10 sep.) 
 

Arie opent de vergadering en heet ons van harte wel-
kom. Bij binnenkomst was menigeen al opgevallen dat 
er een start was gemaakt met het opknappen van de 
buitendeur, eea onderhanden genomen door Cees 
van den Berg. 
Tevens wist Cees te melden dat het vandalisme, ka-
potte flessen etc., behoorlijk aan het toenemen 
is,  rond om ons clubhuis. 
Ook was het prikkeldraad van onze omheining weer 
stuk. De gemeente heeft toegezegd dat de struiken 
tussen de skatebaan en de parkeerplaats weggehaald 
zullen worden, zodat er meer overzicht is, en dus ook 
meer sociale controle. 
Internet in het clubhuis is ook ter sprake geweest, ge-
bleken is dat dit minimaal € 20,00 per maand gaat 
kosten. Naar onze mening is dat te kostbaar voor de 
die paar keer dat het gebruikt zou worden. Marco gaat 
even kijken naar de kosten van een Dongel. 
Verder is ook geopperd om meer tourritten te organi-
seren, en deze dan ook ruim van op tijd in de PIT te 
melden. 

Hierbij dan ook de oproep aan de leden voor ideeën 
en eventueel assistentie. 
Hiermee sluit Arie de vergadering. 
 

Met vriendelijke groet , 
Hans Wijnker 

Voorwoord: 
 

Oud en Nieuw 
Bij het lezen van dit voorwoord zal je wel denken oud 
en nieuw; nu al; dat duurt toch nog een tijd?   Bij oud 
en nieuw denken de meeste mensen aan het feest 
van oliebollen, appelflappen, gezellig feest vieren en 
meestal kou en regen wind bij het vuurwerk. Nu al? 
Nou, zo lang duurt dit allemaal nog niet, want voor je 
het weet ziet je er al weer en zitten we al dik in het 
winterseizoen met de motor op stal of rij je lekker in 
het rond met je pekelfiets. 
NEEE…….dit bedoel ik nou net niet!!!! Oud en nieuw 
heeft ook een andere betekenis, namelijk de letterlijke, 
die van vervangen of verbeteren in de zin van oud 
voor nieuw, of in leeftijd oud en nieuw. Binnen onze 
club heb ik de laatste tijd best wel wat nieuwe gezich-
ten leren kennen nieuw en jong meestal en vol met 
ideeën.  Nieuw bij de oude leden zogezegd, want zo is 
dat nu eenmaal. Onze vereniging heeft gelukkig altijd 
kunnen steunen op de kracht van veel “oud” gediende 
die altijd met veel passie en energie staken in 
“nieuwe” edities van evenementen die door onze club 
georganiseerd worden. Niets mis mee zal je zeggen 
en dat is het ook niet, maar als de “oude” generatie na 
jaren van organiseren aangeeft te stoppen dient er 
dan weer “nieuw” bloed zich aan te melden omdat het 
anders voor de overgebleven leden niet haalbaar is 
om de kar te trekken. Een voorbeeld hiervan is de  
CRT commissie waar na de editie van 2013 afscheid 
genomen wordt van 3 commissie leden. Het zal toch 
wel heel jammer zijn als er als gevolg hiervan de edi-
tie 2014 in gevaar komt! 
Verleden Heden en Toekomst; ze liggen dicht bij el-
kaar net als oud en nieuw, maar hebben wel een rode 
draad namelijk door samenwerking sterk. Met zijn al-
len dus de schouders eronder zullen we zeggen, met 
…oud en …nieuw! 
 

Groetjes, 
Sjaco 

Bestuursberichten  (vergadering 1 okt.) 
 

Arie opent de vergadering en heet ons van harte 
welkom. 
Ingekomen stukken: 
• In een schrijven van de KNMV wordt aangegeven 

dat de kantineregeling per 1 januari 2014 zal wijzi-
gen betreffende BTW afdracht. Sjaco zal uitzoe-
ken in hoeverre dat voor de MC MIOS van toe-
passing is; 

• Jan Ruig meldt dat bij de laatste Quatro rit er 
slechte één MIOS deelnemer heeft meegedaan. 
Waar blijven toch die rijders die aangegeven 
graag een georganiseerde rit willen rijden. 

Financiën: 
• Het CRT evenement heeft ondanks een lager be-

zoekersaantal en op sommige onderdelen wat ho-
gere uitgaven in financieel opzicht toch weer posi-
tief kunnen afsluiten. Dat is mede te danken aan 
de inzet van de vele vrijwilligers en de bijdrage 
van de sponsoren. 

• Inmiddels is het jaarlijkse septemberweekend 
weer achter de rug. De balans opmakende heb-
ben we hier weer binnen de ingebrachte gelden 
alle kosten kunnen afdekken. 

MIOS activiteiten: 
• Voor de komende maanden zijn enkele activitei-

ten alweer ingevuld (zie kalender). Toch zouden 
wij het fijn vinden dat er vanuit de leden ideeën en 
suggesties kenbaar worden gemaakt. Mocht je 
een leuk idee hebben, bel of mail even naar Arie 
Bakker; 

• Zelf hebben we nog een idee om een avond te 
gebruiken om beeldmateriaal uit de oude doos te 
presenteren. We denken dan aan fotomateriaal, 
krantenknipsels etc van de meest uiteenlopende 
zaken op het gebied van motoren, evenementen 
en boeiende mensen. Een ieder die iets heeft 
graag even contact opnemen met Arie Bakker. 

Aandachtspunten: 
• Vanuit de MC MIOS is er onlangs contact ge-

weest met de gemeente inzake afval en veiligheid 
rondom het clubgebouw. Reactie hierop is dat er 
vrij snel een afvalbak is geplaatst. Tevens zijn er 
snoeiwerkzaamheden uitgevoerd waardoor er 
vanuit het clubgebouw meer zicht is op de omge-
ving: 

• Binnenkort zal er worden gekeken wat de moge-
lijkheden zijn om de watermeter richting het club-
gebouw te verplaatsen. Op dit moment maken we 
nog steeds gebruik van de zgn bouwaansluiting 
voorbij de brandweerkazerne hoek Randweg-
Graslaan. 

Onderhoud: 
• De toegangsdeur is inmiddels voorzien van een 
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Puzzel 
 

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

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

Er waren afgelopen keer 9 inzendingen, waarvan 
allen goed zijn ingevuld: 
 

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

PADDORIT 
zondag 13 oktober 2013 
 

Normaal staat er binnen MIOS altijd een rit gepland 
met het thema natuur. Meestal is dit de welbekende 
MUGGENRIT. De tweede rit die gepland stond op de 
toerkalender van 2013 is de paddenstoelenrit ofwel 
de paddorit. Niets is zeker in deze wereld. Ook de 
paddenstoel heeft zich getuige de grote opkomst bij 
de eerste versies geëvolueerd tot een volwaardige rit 
binnen onze club met de welbekende thema's. Zo 
zullen tijdens deze rit bossen en duinen centraal 
staan. De PADDORIT 2013 evolueert zich. Dit keer 
staan de lokale wegen in de omtrek van ons clubge-
bouw centraal; kijken of hier nog wat paddo’s groei-
en! Tijdens deze rit  zal voor de koffiestop zal een 
bezoek gebracht kunnen worden aan het AUTO 
museum in Schagen. Ook met uitslapers is wederom 
rekening gehouden, de start van de rit is om 10.00 
uur stipt van af het clubhuis. De route is zowel op 
papier als ook op GPS beschikbaar. De bestanden 
zijn via de MIOS-site te downloaden. Vanaf 16.30 
uur zal er in het clubhuis nog gelegenheid zijn om de 
welbekende “paddosoep” of afhankelijk van het weer 
de “snert” te nuttigen. Nou, zie jullie allemaal op zon-
dag 13 oktober 2013 
 

Groetjes, 
MC MIOS 
Sjaco Stokman 

robuust stuk tranenplaat en ziet er weer keurig uit. 
Deze kan voorlopig weer een tijdje mee. 

Rondvraag en wat ter tafel komt: 
• Aangaande het afgelopen CRT evenement geeft 

Arie even een korte evaluatie/uiteenzetting. Het 
mag in ieder geval een geslaagd evenement wor-
den genoemd waarbij de rijders te kennen hebben 
gegeven dat dit in hun ogen één van de beter ge-
organiseerde locaties is. De EHBO hebben de tas 
dicht kunnen houden wat natuurlijk altijd plezierig 
is. Alles kan natuurlijk, ik zeg het maar weer, niet 
zonder de vele vrijwilligers worden georganiseerd. 
Wel jammer dat er ook nu weer maar een handje 
vol MIOS leden als bezoeker zijn gesignaleerd. 
Een veel groter probleem is het volgende. Drie 
commissie leden Wim, Kees en Arie hebben na 
een jaar verlenging te kennen gegeven er nu dan 
toch echt mee te stoppen. Het is dan ook zaak dat 
er op korte termijn een aantal waardige opvolgers 
worden gevonden om dit fantastische evenement 
ook komend jaar weer te kunnen laten plaatsvin-
den. Dus heb je tijd, zin en inspiratie maak dat 
kenbaar; 

• Sjaak en Jan hebben onlangs Dirk Brugman een 
bezoek gebracht ivm de overdracht van alle be-
scheiden en archieven van het secretariaat. Dit is 
in goede orde verlopen waarbij Dirk te allen tijden 
nog behulpzaam wil zijn. 

Om ca 10:30uur sluit Arie de vergadering  
 

Met vriendelijke groet , 
Dick Zwaan 
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>>>>> 12(+1) vragen aan <<<<< 
 

Dirk Hoogschagen 
 
 

Als je een motor was, wat zou je dan zijn en 
waarom? 
Vergevingsgezind en gemakkelijk rijdbaar. En om 
lekker hard en zacht bereden te worden. 
 

Hoe ziet je wagen/motorpark eruit? 
We hebben een uitgebreid voertuigenpark: de Su-
zuki Jimny van Jeanine en mijn BMW auto. Het mo-
torpark bestaat uit een BMW R100GS uit 1990, een 
BMW K1200RS uit 1997, een Suzuki 1000GSXR uit 
2002 en een Bakker Grizzly bouwjaar 2008. 
Eén keer heb ik met een motor proef gereden, dat 
was de Suzuki 1000. Gerard zei tegen Thijs: “wil je 
de Suzuki even klaar zetten want Dirk gaat er mee 
proefrijden”. Thijs keek of hij water zag branden en 
zei: “dat heeft Gerard nog nóóit gedaan!” 
Thijs zette de motor klaar en dacht bij zichzelf: “die 
zien we nóóit-meer-terug”… 
Na een uurtje kwam ik weer aanrijden, Gerard hoor-
de me al aankomen! Hij vroeg of-ie goedgekeurd 
was. Ik zei hem dat de nummerplaat er wel op kon! 
Gerard had de plaat al in z’n hand en vroeg Thijs of 
hij hem er even op kon schroeven… Die had zoiets 
nog nooit meegemaakt…! 
 

Wat was je eerste motor en wat was je droom-
motor? 
Mijn eerste motor heb ik gekocht bij Gerard Numeij-
er in 1992, een K1100RS. Het jaar ervoor was ik al 
een keer bij hem wezen kijken maar dorst ik het nog 
niet aan omdat ik dacht dat het veel te snel zou 
gaan. In 1992 de stoute schoenen aangetrokken en 
de BMW besteld… En dan te bedenken dat ik nog 
nooit op een motor gereden had… Toen ik hem op-
haalde ben ik dan ook met een gangetje van 40 km/
u naar huis gereden!!! 
Langzamerhand kwam er meer snelheid in! 
 
Mijn droommotor was een motor waar ik niet vol gas 
op hoefde te geven om toch snelheid te maken . 
 

Wat is je mooiste motorvakantie land en waar-
om? 
Het mooiste en rustigste vakantie land is Nederland, 
daar mag je rustig toeren met 30-60 en 80 km en 
word je snelheid nog afgeremd met de vele ver-
keersdrempels. 
Maar daar staat tegenover dat de kuststrook, bos-
sen en dijkweggetjes binnen een uur allemaal te be-
rijden zijn en kun je de meeste mensen makkelijk 
verstaan. 
 
De meeste indruk heeft de vakantie van Hippo naar 
Dakar op me gemaakt. Samen met Gerard Numeij-
er en Jan Karel Marees in vijf dagen naar Zuid 
Spanje gereden. 
Vandaar uit naar Marokko, Westelijke Sahara, Mau-
rentanië, Mali en Senegal. 
In Marokko zijn de mensen heel aardig en behulp-

zaam. Gerard verloor een keer zijn knipperlicht en 
er kwam wel twintig man om hem te helpen!  
Jan Karel was z’n motorsleutels kwijt, een Marok-
kaan bood aan te helpen zoeken en laat hij ze nou 
toch heel snel vinden, Jan Karel bedankte hem vor-
stelijk. 
Nog zo’n aparte beleving was dat we opeens, mid-
den in de woestijn, een overdekt zwembad tegen 
kwamen die gebouwd was op een warm water bron. 
Verder kon je er goed eten en drinken, alleen de 
Fanta was er erg duur. 
 

Wat is de hoogste snelheid die je ooit gereden 
hebt en waar was dat? 
De hoogste gemiddelde snelheid heb ik gereden 
van Andorra naar Breezand: in 19 uur 1450 km af-
gelegd. Later nog eens achter Rob Duineveld 
“aangesukkeld” van Amsterdam naar Breezand, 80 
km in een half uur. 
De hoogste snelheid is nog nooit gemeten, ik ben 
een rustige rijder en altijd de laatste van de groep 
motorrijders… . 
 

Wat voor bladen lees je? 
Nou dat zijn Moto73 en sinds kort Grip en ProMotor. 
 

Wat was het laatste boek dat je gelezen hebt? 
Lees geen boeken, kijk alleen plaatjes! 
Vroeger Donald Duck en oom Dagobert. 
 

Heb je weleens een ongeval gehad met de motor 
en wat was de laatste? 
Met de BMW R100GS, op weg naar Vlagtwedde het 
kampeerweekend met Mios,  in het Groningse Onst-
wedde kwam er een vrouwtje op mijn weghelft, er 
volgde een frontale botsing. Motor totaal  los. 
(Moest vijftig gulden bijbetalen en heb hem laten 
repareren.) 
Mijn kampeervrienden in Vlagtwedde gebeld of ze 
me op wilden halen. Tot mijn verbazing kwam Yvon-
ne Peper me ophalen, de rest had geen tijd zei ze 
want die zaten televisie te kijken! 
 

Het volgende akkevietje was met de Suzuki: in de 
motorbladen stond dat de motor hele slechte rem-
men had waardoor ik dacht “dan maar even harder 
in de remhandel te knijpen”. Maar toen sloeg de 
motor over de kop… 
 

Met de BMW K1200RS naar kampeerboerderij in 
Zeeland. Met Jeanine achterop kwam ik aanrijden 
en op advies van ervaren Mios leden moest ik heel 
zachtjes over een rand heen rijden, zo zacht dat we 
omvielen. Daarna niet meer geluisterd. 
 

Wat eet je meestal als je met de motor onderweg 
bent? 
Het liefst bruine bonen, om lekker tegen te gassen, 
maar vaak slecht aan te komen, dan maar een uit-
smijter dan kunnen we weer snel onze weg vervol-
gen. 
 

Hoeveel motoren heb je gehad en hoeveel kilo-
meter heb je op de motor afgelegd in je motor-
carrière? 
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Begonnen met een Suzuki 125RM voor thuis. Mijn 
eerste BMW K100RS is gestolen in Osdorp – Am-
sterdam. Hij stond op een bewaakt parkeerterrein! 
Mijn tweede BMW was weer een K100RS. Daarna 
zie eerdere vraag over mijn motorpark… 
Kilometerstanden houd ik niet bij . 
 

Waar was je laatste bekeuring voor? 
Laatst op de N240 tussen Hippo en Westerland 
staande gehouden door motorpolitie in burger. Hij 
vertelde dat ik geflitst was met 123 km/u en hij 
moest wel 200 km/u rijden om mij in te halen! Tij-
dens de rechtszitting heb ik de officier gevraagd hoe 
mijn snelheid gemeten is. Die was gemeten door 
achter mij aan te rijden zei hij. Ik zei toen dat die 
agent de volgende keer even sneller op moet trek-
ken, dan hoeft-ie ook niet zo snel te rijden om mij in 
te halen… Ben in beroep gegaan, wordt dus ver-
volgd… 
 

Wetten en regels kunnen ze beter vanuit de praktijk 
bedenken en niet vanuit kantoor… . 
 

Wat vind je de mooiste uitvinding mbt het mo-
torrijden? 
GPS Garmin. Vroeger altijd de weg kwijt, nu veel 
minder. 
 

Wat doe je om te ontspannen? 
Fietsen, fitnessen, schoffelen-tuinieren, lekker Ou-
wehoeren! 
 

Ik geef de pen door aan; 
Diegenen die denkt dat hij of zij het beste kan rij-
den, laten we zeggen ….. 
 
Martien Jonkman. 

Vacature secretaris tijdelijk ingevuld. 
 

Het bestuur heeft de vacature secretaris ingevuld. 
Sjaak Schouten uit Warmenhuizen gaat deze be-
stuursfunctie invullen. Nu nog even tijdelijk. In de 
ledenvergadering volgend voorjaar zal hij als kandi-
daat voor deze bestuursfunctie worden voorgedra-
gen. 
Hij stelt zich voor: 
Ik ben Sjaak Schouten, 
oud 64 jaar en woonachtig in 
Warmenhuizen op het adres 
Vishouwer 10. Ben getrouwd en 
heb drie volwassen kinderen. Be-
gin volgend jaar wordt ik 65 jaar 
en ga mijn tijd anders invullen; 
onder andere met mijn hobby 
motorrijden. Mijn motor is een 
Pan European en ik rij regelmatig 
rondjes en routes. 
Tot nu heb ik weinig tijd gehad voor deze hobby. Te 
druk met werk en andere activiteiten. Vele jaren heb 
ik gewerkt voor gemeenten. Opgeleid en gewerkt 
als bouwkundige/vastgoedspecialist maar ook jaren 
leidinggevende geweest. Vanaf 2004 werk ik als 
zelfstandige op het terrein van bouw/beheer van 
vastgoed, voor overheden en particulieren. 
Bestuursfuncties zijn mij niet vreemd. Ben vele ja-
ren actief in besturen van stichtingen en instellingen 
op het gebied van sport, onderwijs en mijn eigen 
vakgebied. 
Vanaf 2008 ben ik lid van MIOS  maar heb mij nog 
weinig bij de club laten zien, een kwestie van tijd en 
keuzes. Het voornemen is altijd geweest in de toe-
komst iets te betekenen voor de club. 
De komende tijd zal ik mij verdiepen in alles wat 
met de club te maken heeft en zal regelmatig aan-
wezig zijn bij evenementen en avonden. En vooral 
de functie van secretaris invullen in de geest van 
mijn voorganger die dit werk in de afgelopen jaren 
op een fantastische wijze heeft ingevuld en waar ik 
altijd met mijn vragen terecht kan. Daar ben ik hem 
dankbaar voor. 
 

Met vriendelijke groet, 
Sjaak Schouten 

Helaas is deze PIT wat later verschenen dan de bedoeling was. Het had niets gescheeld of er 
was deze keer helemaal geen PIT verschenen. Mede door toedoen van enkele trouwe schrij-
vers, waarvoor mijn bijzondere dank, is het toch nog gelukt om net aan een exemplaar te vul-
len. Neemt niet weg dat we te maken hebben met steeds minder ingezonden copy en daar-
mee de continuïteit van ons clubblad in de gevarenzone zit. 
Wat ik mij dan afvraag, is er dan niemand van de leden die op vakantie gaat en maakt 
niemand maar dan ook niemand iets mee. Ik kan me dat haast niet voorstellen. En waarom 
dan niet, nou wel hierom. Als ik maakt niet uit wie tegen kom en een praatje maak er dan 
meestal spontaan verhalen en/of herinneringen worden opgerakeld wat mijn inziens een ver-
haal waard kan zijn. Mag ook best eens over iets anders gaan dan motoren, wellicht heb jij 
ook nog andere hobby's waar wat leuks over valt te vertellen (schrijven). Voor de lezers altijd 
leuk om iets van iemand anders te lezen. Dus kom op met die copy. 

 Zonder jullie GEEN PIT                      (de redacteur) 
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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

4-okt vr 20:00 Klaverjassen 1e Jan de B

11-okt vr 20:30 Clubhuis open Barteam

13-okt zo Paddorit Start vanaf clubhuis

18-okt vr 20:30 Clubhuis open Barteam

25-okt vr 20:00 Klaverjassen 2e Jan de B

1-nov vr 20:30 Clubhuis open, Filmavond CRT 2013 Marco B

8-nov vr 20:30 Clubhuis open, Gerard Numeijer,bloemlezing over bezoek aan Isle of Man Arie B

15-nov vr 20:30 Clubhuis open, Duke Wille, (sterke) motorverhalen in woord en beeld Marco B

22-nov vr 20:30 Clubhuis open Barteam

29-nov vr 20:00 Klaverjassen 3e Jan de B

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

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

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

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

10-jan vr 20:30 Clubhuis open Barteam

17-jan vr 20:30 Clubhuis open Barteam

24-jan vr 20:30 Clubhuis open Barteam

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

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

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

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

Feb. 2014

Mrt. 2014

Apr. 2014

Jan. 2014

MC MIOS Activiteitenkalender & Openingstijden Clubhuis 2012-2013

Okt. 2013

Nov. 2013

Dec. 2013
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Staat uw verjaardag er niet bij of niet goed ver-
meld, geef dat dan door aan de redactie.  

MIOS feliciteert 

Oktober 

1 Niek Kuip 12 Klaas Tijsen 

6 Rob Duineveld 17 René Riet 

9 Cees Smit 19 Klaas Poutsma 

10 Dick v/d Ploeg 29 Hans de Jager 

    

November 

2 Cor Oudshoorn 13 Albert de Graaf 

3 Mels van Ammers 15 Nico Roodt 

6 Bram Ernens 20 Jaco Balder 

6 Richard Bakker 26 Cora Kortekaas 

9 Willem Ansink 27 Theo Boshoff 

11 Ton Wiebenga 29 Rob Jansen 

13 Andre Helmhout   

9 Paul Bakker 24 René  Woltman 

12 Piet Zwaan 29 Geert Brasser 

PIT-parels 
 

Nieuwe leden: 
 

W.J. Zut 
Waarddijk Noord 3, 
1724 PH  Oudkarspel 
Tel.: 0226 316 706 
Motor(en): 2 stuks ? 

Verslag CRT 2013 
 

Na de aanvang van on-
ze commissie vergade-
ring in febr.2013 is er 
weer op intensive wijze 
gewerkt aan de voorbereiding van ons CRT evene-
ment. Hoe gaan we de draad weer oppakken, als 
eerste de bedrijven weer benaderen of er weer een 
mogelijkheid is om weer met ons plan van start te 
gaan. De Gemeente vergunning weer rond zien te 
krijgen, dit kon allemaal wel maar er moest eerst 
toestemming komen vanuit de bedrijvenvereniging 
op het Kooypunt. Hiervoor zijn dus snel alle mogelij-
ke contacten gelegd en zoals jullie hebben kunnen 
ervaren is ons dat allemaal weer gelukt. Deze me-
dewerking hebben we weer gekregen met als ach-
terliggende gedachten: Het schoon en netjes ach-
terlaten van het circuit en het maaien van het ren-
nerskwartier door ons zelf! Dan komt de catering 
aan de orde en alles besproken met Koos (Haantje 
de Voorste) en alles lijkt oke te zijn. De EHBO men-
sen weer uitnodigen, ook hier is er meteen weer 
een positieve reactie om hun medewerking weer te 

verlenen. Dan weer contact zoeken met het CRT 
orgaan, om de inschrijvingen van alle rijders weer te 
krijgen zodat wij weer aan het programmaboekje 
kunnen gaan werken. De sponsoren worden weer 
benaderd en de logo’s die dan als het nodig is weer 
aangepast moeten worden, zodat de betalingen 
weer aan ons overgemaakt kunnen worden. Ook 
wordt er weer een Specialklasse ingesteld, hiervoor 
weer alle uitnodigingen naar de deelnemers en de 
regionale rijders versturen en late r inschrijven. Ook 
voor deze klasse een aparte verzekering met het 
CRT regelen. Zo zijn er nog veel meer dingen te re-
gelen die er zomaar even bijkomen. Het is allemaal 
te veel om nu zomaar even op te schrijven. Hiervoor 
hebben wij als commissie een mooi naslagwerk ge-
maakt met alle ins en outs die de revue passeren 
tijdens de zeven maanden voorbereiding. Door de 
inbreng van onze 8 pers. Commissie en leden van 
het hoofdbestuur en niet te vergeten dankzij alle 
medewerkers (vrijwilligers) die lid zijn van onze club 
en  zeker de niet- leden die ons  spontaan  zijn ko-
men helpen is het ons weer gelukt om dit evene-
ment te doen slagen. Hiervoor willen wij als CRT 
commissie alle mensen die ons geholpen hebben 
hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet !!! 
Namens Arie Bakker, Dick Zwaan, Kees Mol, Sjaco 
Stokman, Marco Bakker, Cor Oudshoorn, Hans v/d 
Berg en Wim de Greef.        
 

Namens de CRT commissie, 
Wim de Greef 

Verslag Septemberweekend 2013 
 
Inmiddels is het welbekende september weekend 
alweer achter de rug. 
Mede door de organisatie van Erik Koppel (met on-
dersteuning van Jan Geersing en Nico Bouwes) en 
niet te vergeten Theo Ruig voor de TV programme-

ring op het stuur is het wederom een zeer geslaagd 
en succesvol weekend geweest. Dit keer een lekke-
re grote groep, ruim veertig inschrijvingen en naast 
de oudgedienden ook een redelijk aantal nieuwelin-
gen waarvan een aantal twintigers. Dit drukte de 
gemiddelde leeftijd van de groep aanzienlijk. Aan-
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Het onderkomen is prima voor elkaar. Een prima 
binnen- en buitenverblijf en niemand tot last. Nou ja, 
misschien de bomenzagers dan ’s nachts. Zelf heb 
ik daar geen last van gehad maar misschien komt 
dat omdat de nachten wat waren ingekort. In tegen 
stelling tot de gebruikelijke Chinese maaltijd op de 
1e avond is er dit keer gebruik gemaakt van een 
mobiele snackbar met twee aardige dames in de 

bediening. Een ieder kon gedurende de avond naar 
ieders keus (onbeperkt) van de snacks genieten. 
Aan de reacties te merken viel dit letterlijk en figuur-
lijk in de smaak. De volgende dag al op tijd de bak-
ker voor de deur met heerlijke verse broodjes. Ook 
hier een wat andere keus. Naast de gebruikelijke 
sneetjes brood dit keer ook heerlijke bolletjes en 
croissants. Heerlijk! Rond de klok van tienen was 
een ieder weer zover voor de zaterdagetappe. En-
kele dames lieten hun motor staan om het kledin-
gassortiment nog wat aan te vullen. Grofweg was 
de route rondom Eindhoven uitgestippeld en nog 
een klein stukje door België. Na de eerste dag, wat 
voor enkele deelnemers net lang genoeg is geble-
ken was de uitdrukkelijke wens om vandaag al na 
een uur aan de koffie te zitten. We troffen precies 
na een uur rijden een prima buitenterras waar het 

zo aan het eind van de ochtend al erg gezellig was. 
We troffen daar namelijk een groep gezellige Bra-
bantse jongens welke met elkaar één maal per jaar 

vankelijk zag het weer en op vrijdagochtend nog 
wat sombertjes uit maar eenmaal op weg bleef het 
beperkt tot een klein stofbuitje. Na een wat vlot ge-
deelte in het begin van de route kwamen we al snel 
terecht in de binnenlanden van de provincie Zuid-
Holland om daar te genieten van de kronkelende 
rivieren en appelboomgaarden. Met enige onderbre-
kingen van wat koffiestops, uitmijters en dergelijke 
en niet te vergeten diverse pontovergangen arrive-

ren we groepsgewijs aan het eind van de middag bij 
de kampeerboerderij Ganzehof te Bladel. Enkele 

uitzonderingen daargelaten (één weigerende motor 
en een overleden DAF66) komt iedereen veilig aan. 

Pagina 10



MZ racemotoren. 

 
Na jaren van een kwakkelend bestaan is dit jaar het 
doek voor MZ definitief gevallen. 
Nu had MZ nooit de allure zoals de meeste andere 
Europese merken en is vooral ingezet als betrouw-
baar werkpaard. Door zijn simpele techniek en een 
hoog doehetzelf gehalte, heeft het merk nog veel 
enthousiaste aanhangers. Twee jaar geleden heb ik 
een MZ gerestaureerd en wakkerde mijn belangstel-
ling opnieuw aan. Maar mijn grote bewondering 
voor het merk dateert al vanaf de jaren ’60. Toen 
was MZ zonder twijfel het toonaangevende merk in 
de tweetact racewereld en het grote voorbeeld voor 
de Japanse (Suzuki) racers.   
    
Altijd is men op zoek geweest naar meer vermogen 
en dat zal ook wel zo blijven. In de jaren ’30 kwam 
men op het idee om d.m.v. een compressor het 
lucht/benzine mengsel in de motor te pompen. Dit 
gaf een behoorlijke vermogenswinst en zowel twee- 
en viertacten werden met een compressor uitge-
voerd. DKW ging nog verder en ontwikkelde in 1932 
tweetact dubbelzuiger motoren met compressor, 
type UL. Deze motoren met “Ladepump” waren erg 
succesvol en vanaf 1934 tot en met 1939 gingen 
alle 250 cc overwinningen in de Asser TT naar 
DKW. Ze behaalden in die periode ook vier Europe-
se Kampioenschappen in 250 cc klasse en Ewald 
Kluge won in 1938 de TT op het eiland Man.    
   
Toen in 1946 de compressor verboden werd, zocht 
men nieuwe wegen om meer vermogen te vinden. 
Dit was voor de tweetact eigenlijk al het begin van 
het einde in de racewereld. 
Sindsdien was het bijna alleen maar viertact wat 
met succes deelnam aan de wegraces. 
Het leek er op dat de tweetact geen toekomst meer 
hadden in de motorsport. 
Het eens zo machtige en succesvolle grootste twee-
tactmerk DKW was nog wel iets aan zijn stand ver-
plicht en in 1951 werd de RT125 verder ontwikkeld 

en tot slot in 1953 een geheel nieuwe 350 cc twee-
tact racer. Deze z.g. “Zingende Zaag” was uitge-

een kroegentocht organiseren. Uiteindelijk de route 
volledig uitgereden en toch nog redelijk op tijd om 
nog even lekker te douchen en een frisje te pakken 
voor het avondeten. Net als voorgaande jaren is 
vanavond weer ingeruimd voor een heerlijke BBQ. 
Er was een ruime keus aan vlees, salades en sau-
zen zodat een ieder aan z’n trekken kwam. Na al dit 

lekkers nog een ruime avond-nacht voor ons wat 
weer bere gezellig was waarbij ook de dansvloer 

niet werd ontzien. Na de laatste nacht volgt dan 
weer het traditionele eieren bakken van André, wel-
ke ook nu weer gretig werden afgenomen. Tot slot 
nog even (gezamenlijk) ons onderkomen aan kant 
gemaakt waarna een ieder al dan niet alleen of 
groepsgewijs huiswaarts kon gaan. Ook op de te-
rugweg werden we weer getrakteerd op een mooie 
route. Hiermee gaat het septemberweekend 2013 
weer als een geslaagd evenement de boeken in en 
een pluim voor de organisatie. 
 
Dick Zwaan 
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heerst. In beide klassen werden overwinningen ge-
boekt en daarmee de potentie duidelijk had laten 
zien. Het volgende jaar verscheen de 250 met 42 pk 
en daarmee werden de wegliggingproblemen 
steeds groter. Maar met de montage van Norton 
voorvorken was dat probleem deels opgelost. Nee, 
die voorvorken mochten niet zomaar de DDR bin-
nen, daarom werden ze gesmokkeld. Met de 125 
werd in Spa door Ernst Degner een overwinning ge-
boekt met een gemiddelde snelheid van 160 km/
uur. Inmiddels was het vermogen van de MZ twee-
tacten niet meer een probleem, dat was minstens 
zo hoog als de beste viertacten. Maar door de mati-
ge kwaliteit van de materialen was de betrouwbaar-
heid nog niet zo best. Walter Kaaden vertelde dat 
het gebrek aan goede materialen het vermogen van 
MZ ernstig beperkte. Hij had de theorie van de 
tweetactmotoren al goed doorgrond en was toen 
waarschijnlijk de man met de meeste kennis op dat 
gebied. Dit getuige zijn prestatie met de 125 cc die 
van 9 pk in 1953 naar 25 pk bij 11.000 omw in 1961 
was gestegen. Deze RE 125 was toen de eerste die 
de 200 pk per liter grens bereikte en met zijn droge 
koppeling de voorloper van latere tweetact racemo-
toren. . 
Er leek een goede toekomst voor MZ te zijn aange-
broken. Walter Kaaden en zijn naaste helper en 
coureur, Ernst Degner hadden in 1961 zoveel voor-
sprong in de 125 cc klasse dat ze met nog twee 
wedstrijden te gaan met gemak hun eerste WK zou-
den kunnen winnen.  
Maar dat liep heel anders en bracht een omwente-
ling in de motorracewereld teweeg. 
Tijdens de GP van Zweden werd Ernst Degner door 
Suzuki ingelijfd en verliet plotseling MZ.  
Dit was een ongekende teleurstelling voor Kaaden, 
want Ernst was zijn vertrouweling en deelde veel 
tweetactkennis met hem. Zijn levenswerk ging nu 
naar Japan. Het zeker lijkende kampioenschap ging 
naar, hoe wrang, een viertact, ook uit Japan. Dat 
Suzuki hiermee een gouden greep had gedaan 
bleek het volgende jaar toen de 50 cc voor het eerst 
in het WK reed. Ernst Degner op de nieuw ontwor-
pen 50 cc Suzuki werd wereldkampioen. Dit was 
niet omdat er geen concurrentie was, de merken  
Kreidler en Tomos hadden al een aantal jaren gera-
cet en ervaring in deze kleine klasse opgedaan. 
Maar met de belangrijke inbreng van Ernst Degner 
en het kapitaal van Suzuki, hadden ze binnen een 
jaar de beste en snelste 50 cc racer gebouwd. 
Sinds het instellen van de WK status in 1949 was 
dit het eerste kampioenschap met een tweetact. In 
1963 en ‘64 werd Suzuki ook winnaar in de 50 cc 
klasse en in 1963 en’65 met een regelrechte kopie 
van de MZ RE125 in de 125 cc klasse. Dit geeft 
toch wel aan hoe groot de invloed van Ernst Degner 
(MZ) geweest is voor het plotselinge resultaat van 
Suzuki. Nu was het duidelijk geworden dat de twee-
tact aan de winnende hand was en in 1974 was Phil 
Read met de 500 MV Agusta de laatste wereldkam-

voerd met drie cilinders, waarvan twee verticaal- en 
één cilinder horizontaal. Succesvol is deze motor 
nooit geweest, veel vermogen, maar weinig be-
trouwbaar en DKW stopte toen met de raceactivitei-
ten. 
 
Hoe anders liep het na 1945 met de Oost-Duitse tak 
van DKW, IFA en MZ. 
In de jaren ’30 liep een jonge student stage bij DKW 
in Zschopau, maar hij gaf toch de voorkeur aan de 
viertact. Als afstudeerproject aan de Technische 
Academie te Chemnitz bouwde hij een viercilinder 
viertact. Na 1945 was de situatie in de DDR erg ver-
anderd en DKW was naar West-Duitsland verhuisd. 
Het “oude” DKW was IFA geworden en de partijbon-
zen hadden plannen om d.m.v. het wegracen hun 
land weer aanzien te geven.  Voorheen waren ze 
immers succesvol geweest met de DKW 
“Ladepumpen” 
De jonge student, Walter Kaaden, had inmiddels 
ervaring opgedaan als tweetacttuner en werd in 
1953 door IFA aangetrokken om een raceafdeling in 
Zschopau op te zetten. 
De enige motoren voorhanden waren de oude en 
simpele DKW RT125, nu onder de naam IFA. Dit 
type is overigens over de gehele wereld misschien 
wel door 10 merken nagebouwd.  
Walter Kaaden begon met het toepassen van een 
roterende inlaat op de RT125 racer en het vermo-
gen steeg gelijk al van 9 naar 11 pk door deze in-
greep. Dit werd met instemming door de partijbon-
zen begroet, maar geld en materialen voor de ver-
dere ontwikkeling werd nauwelijks beschikbaar ge-
steld.  
Walter Kaaden had al spoedig door hoe een twee-
tact meer vermogen kon leveren en maakte veel 
verschillende uitlatenvormen. Hij had de juiste visie 
op de werking van de zo bekend geworden expan-
sie-uitlaten die voor grote vermogenswinst zorgen. 
In 1955 leverde zijn RT125 al 15 pk bij 9000 omw 
en het volgende jaar werd een vermogen bereikt 
van 16,5 pk. Intussen was ook een 30 pk 250 cc 
twin ontwikkeld op basis van de 125 onderdelen. 
Tot dusver werd er met deze machines alleen in de 
DDR geracet. In 1957 werden de 125 cc voor het 
eerst in het buitenland ingezet, n.l. in Zandvoort en 
in West Duitsland tijdens internationale races. In 
beide races werd Ernst Degner winnaar met stalge-
noten op de 2e en 3e plaats. Hiermee had MZ dui-
delijk de mogelijkheden van de afgeschreven twee-
tact laten zien. 
In 1958 nam MZ deel aan GP 125 wedstrijden met 
o.a. Derek Minter en die behaalde in de Asser TT 
de vijfde plek tussen viertacten. MZ had natuurlijk 
niet de beschikking over de West-Europese materi-
alen en onderdelen, ze moesten zich behelpen met 
gedateerde spullen.  
In 1959 kwam de grote doorbraak in de 125- en 250 
cc klasse, die toen helemaal door de Italiaanse 
viertacten van MV, Benelli en Mondial werden be-
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pioen met een viertact. 
Na de tegenslag heeft Walter Kaaden de draad toch 
weer opgepakt en is verder gegaan met het ontwik-
kelen van zijn geesteskinderen. Maar door het ge-
brek aan goede materialen en financiële middelen 
was het onmogelijk om op het hoogste nivo te strij-
den. Wel bleef hij ontwikkelen en kwam in 1969 met 
een nieuwe 34 pk 125 cc tandemtwin . Kawasaki 
heeft in 1975 de tandemtwin ook ontdekt en hadden 
met de 250 en 350 cc motoren veel succes. Ook 
Rotax heeft dit type motor gebouwd. 

Beroemde coureurs die in de jaren ’60 en ’70 met 
MZ reden waren o.a.:  Alan Shepard, Mike Hail-

wood, Derek Minter, Luigi Taveri, Derek Woodman, 
Heinz Rosner, Dieter Braun, maar ook Nederlandse 
coureurs zoals: Jan Huberts en  Boet v Dulmen. 
Halverwege de jaren ’70 hadden machthebbers ge-
noeg van de raceactiviteiten van MZ en mochten ze 
alleen nog maar mee strijden in de endurosport, ze 
behaalden hier ook grote successen. De man die de 
afgeschreven tweetact weer tot leven heeft gewekt 
door zijn grote kennis en doorzettingsvermogen 
mag als één der belangrijkste tuners op dit gebied 
worden gerekend. Hij heeft de basis gelegd voor 
tweetacten met hun enorme vermogens.   
Walter Kaaden heeft met MZ een belangrijk stuk 
tweetact geschiedenis 
geschreven.  
                                                                                                                      
Klaas Poutsma. 
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Indien onbestelbaar retour: Zoutpad 1, 1761 LS Anna Paulowna

 

QR code 
Ook MC MIOS gaat  
met z’n tijd mee 
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