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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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Voorwoord 
 

Hier nog wat nieuws en terug kijken naar de afgelo-
pen maanden februari, maart, april en mei.   
7 Febr. waren onze gasten Dirk de Vries en Duke 
Wille aanwezig in het clubhuis. Vooraf aan de films 
van Dirk liet Duke nog even zien hoe het niet lukte 
om over de haven van Den Oever te springen met 
zijn motor. Het was toch dapper dat Duke dit durfde 
en, trok veel publiek en het was weer eens wat an-
ders. Toen was Dirk aan de beurt om weer wat films 
te draaien uit de oude doos. Altijd mooi en vooral het 
enthousiasme wat Dirk dan uit straalt om dit voor MI-
OS te doen, geweldig. Hoop dan ook dat we dit er in 
houden, al viel de belangstelling wat tegen. Maar 
nogmaals Dirk en Duke bedankt. 
  
Zo komen we op 21 febr. weer bij elkaar voor de 
kees avond welke is geregeld door Sjaco. Er waren 
4 tafels bezet iets minder als afgelopen jaar. Ik zelf 
kon niet aanwezig zijn vanwege een griepje, maar 
wat ik van Sjaco hoorde was het een leuke avond 
maar er hadden wat meer deelnemers mogen zijn. 
  
Dan gaan we naar 7 maart, de vrijwilligers avond. 
Als ik het goed heb waren er 27 vrijwilligers aanwe-
zig, een leuke groep. Niet alle vrijwilligers hadden 
zich aangemeld anders had de groep aanzienlijk gro-
ter geweest. De thuisblijvers hebben dus een gezelli-
ge avond gemist met lekkere Saté een heerlijke sala-
de en de nodige hapjes, dit alles verzorgt door Haan-
tje de Voorste. Alle aanwezigen worden onder het 
genot van een hapje en een drankje bedankt voor de 
geleverde bijdrage in welke vorm dan ook en is ook 
dit weer een geslaagde avond. 
  
15 Maart. Open dag Museum Arie Bakker. Al ver van 
te voren onder de aandacht gebracht van de MIOS 
leden, vrienden en kennissen. Het was toch nog 
weer een hele klus om alles weer netjes opgesteld te 
krijgen, maar met wat hulp van kennissen is het 
mijns inziens weer goed gelukt. Het werd een mooie 
gezellige dag met een bakkie en een koekje in de 
hand kwamen al snel de mooie verhalen los en dat is 
al genieten. Er werden ook nog films gedraaid van 
de racerij van nu en daar kon de jeugd dan weer 
over mee praten, dus voor een ieder wat wils. Het 
bezoekers aantal van de MIOS leden viel wat tegen. 
Maar de overige bezoekers maakten dat weer goed. 
 
Vergadering 18 Maart CRT. De Com komt voor de 
tweede maal bij elkaar om het weekend van 23 en 
24 augustus weer goed op de rails te krijgen. We 
hadden 2 mensen die de Com hebben verlaten maar 
gelukkig daar wel weer nieuwe voor kunnen vinden 
en dat zijn Sjaak Schouten en Klaas Tijsen. We gaan 
er weer een mooi weekend van maken en hopen 
weer op uw hulp. 
 
Onderhoud Clubhuis, Het snoeien en boenen en op-
ruimen was nu aan de beurt, dus 27 Maart en 3 April 
met snoeischaar en motorzaag op pad. We dachten 

in een paar uurtjes klaar te wezen maar dat viel een 
beetje tegen dus 2 volle middagen en nog een zater-
dagochtend in de weer geweest om alles weer voor 
elkaar te krijgen. Al met al wel weer eer van ons 
werk want het ziet er allemaal weer netjes uit. We 
waren blij dat Jeffrey al het straatwerk schoon heeft 
gemaakt hiervoor onze dank. Frank Ruiter nog even 
gebeld of hij al die takken wilde afvoeren wat geen 
probleem was. Dus zaterdag met 6 pers de kar vol 
geladen en met de tractor alles naar Hippo gebracht, 
bedankt Frank. 
  
11 April, leden vergadering. Het ledenaantal was on-
geveer gelijk zelfde aan voorgaande jaren. We kun-
nen terugzien op een goed verlopen vergadering 
waar alles wel gezegd is en een ieder zijn zegje kon 
doen. Er zijn altijd wel wat puntjes voor verbetering 
vatbaar en dat gaan we dan ook doen als bestuur. 
Een ieder had alles op de Mail gekregen dus kon al-
les van te voren al inzien. Ook het financieel over-
zicht was duidelijk en keurig voor elkaar. Hierover in 
de vergadering nog een paar kleine vraagjes over 
maar de uitleg maakte alles duidelijk. De voorzitter 
sloot om 23 30 uur de vergadering en ging met een 
goed gevoel naar huis. 
  
13 April, de 39e MIOS rit 2014. Om 8:00 uur richting 
het clubhuis daar aangekomen waren er al div men-
sen aan het werk om alles klaar te zetten. Het zon-
netje liet zich wel zien maar er stond toch een koude 
Noordwesten wind  wat we die dag heel wat keren 
door de rijders hebben horen zeggen. Ook dit keer 
weer veel lovende woorden van de deelnemers over 
de prachtige rit. Er waren zelfs deelnemers die zei-
den dat dit de allermooiste MIOS rit was tot dus-
ver, dus Theo klasse dat je er wederom in geslaagd 
ben deze rit weer in elkaar te breien bedankt daar-
voor. Er waren 284 deelnemers dus de opkomst was 
weer geweldig. Er is een klein smetje op deze dag, 
er is in Hippo een motorrijder op een van die... paal-
tjes gereden en met de ziekenauto afgevoerd. Hoe 
het verder met die persoon is dat weet ik bij deze 
nog niet maar probeer hier wel achter komen. Al met 
al een prachtige dag en Dirk zal zeggen Mios staat 
weer op de kaart. Dit is in het kort wat er allemaal 
gebeurd binnen de club. 
 
Verder staat binnenkort Ouwe Joekels weer op het 
program en wel op zondag 6 Juli. Een mooi evene-
ment op gezet door Leon en nog steeds groeiende 
wat betreft deelnemers. de afgelopen jaren getroffen 
met het weer en hopen dat de weergoden ook dit 
jaar ons weer goed gezind zijn. Er is een menings-
verschil ontstaan met Leon vandaar dat er 2 nieuwe 
mensen de kar gaan trekken en dat zijn Klaas 
Poutsma met Wim de Greef. Leon zal wel weer zor-
gen dat alles goed op de foto komt. We gaan er van 
uit dat het weer een mooi evenement wordt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Arie Bakker. 
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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 8 inzendingen, waarvan 
allen goed zijn ingevuld: 
 

- Leon van der Poel - Klaas Poutsma 
- André Schot  - Ben Schot 
- Jan Karel  - Hans Jager 
- Andre Helmhout 
- Arie Kouseband 

MIOS feliciteert 

Mei 

1 Klaas Looze 15 Sjaco Stokman 

2 Ben Schot 16 Jan Bouwes 

4 Marco Bakker 17 Leo van der Poel 

4 Leen van der Kraats 17 Bert Assies 

7 Peter Oldenburg 18 Fred Mein 

10 Andre Bakker 22 Wim de Greef 

13 Andre Keppel 27 Frerk Winderlich 

13 John Pennings 29 Cees van den Berg 

14 Jan Ruig   

Juni 

1 Jan-Karel Marees 16 Arie Kouseband 

1 Cor Glas 16 Huib de Graaf 

8 Gerard Numeijer 28 Theo Ruig 

13 Wouter Koolhaas 29 Joke van der Park 

Juli 

2 Hans van den Berg 20 Kees Mol 

3 Jeffrey v.d. Putten 25 Rob Witte 

3 Jan van Rees 26 Martin Keijser 

8 Huub Schilder   

2 Roel Brasser 26 Arie Oostwouder 

8 Ad Bogert 28 Annie Keijser 

5 Dirk Hoogschagen 26 Dirk Koolhaas 

14 Erik Koppel   

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

PIT-parels 
 

Nieuwe leden: 
 

Ruud Middelburg 
Bovenweg 97, 
1834 CC   Sint Pancras 
Geb. dat.: 03 januari 1951 
Motor: Honda VFR 1200D Crosstourer  
 

Klaas Wink 
Barsingerweg 16, 
1766 GD   Wieringerwaard 
geb.dat.: 4 maart 1951 
 

Jan van Reeuwijk 
Groetpolderweg 27, 
1731 NM   Winkel 
geb.dat.: 7 maart 1951 
 

Roel Douma 
geb. dat.: 12 april 1972 
Motor: BMW K1200 GT 
 

Monique Douma 
geb.dat.: 16 april 1977 
Motor: BMW R1200GS 
Berkenstraat 4, 
1731 SW   Winkel 
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Bestuursberichten (vergadering feb.2014) 
 

Om 8.00 uur geeft Arie de aftrap voor de vergade-
ring, als eerste  hebben we ons overleg met het bar-
team.  In dit  overleg worden de evenementen door-
genomen zodat het bar team  weer van voldoende 
informatie is voorzien om hierop te anticiperen. 
 
Om 8.45 vervolgen we de vergadering met het 
doornemen van de door Sjaak opgestelde notulen, 
deze worden door de vergadering goedgekeurd. 
Vervolgens starten we met de druk bezette agenda 
waarin onder andere de voorbereiding voor de jaar-
vergadering ter sprake komt. 
De jaarvergadering is voor dit jaar goed op poten 
gezet, dit mede naar aanleiding van een aantal kriti-
sche opmerkingen tijdens de jaarvergadering van 
2013. 
Verder hebben de op stapel staande evenementen 
voor 2014 nog aan de orde gehad, de meeste hier-
van staan alweer stevig in de steigers. 
Om 10.45 sluit de voorzitter de vergadering  
 
Jan Geersing 

Bestuursberichten (vergadering mrt.2014) 
 

Om 20.00 uur beginnen we de vergadering. Jan de 
Bruin is namens het barteam aanwezig, en zelf zijn 
we geheel compleet  zodat we met een heel koppel-
tje zitten. Jan heeft namens het barteam weinig  
spannende dingen te melden, behalve de barbezet-
ting. Het gaat wel, maar het zou mooi zijn als er één 
of twee personen bij zouden komen. Wie hier wat 
voor voelt  MELD JE AAN. Dames zijn ook welkom. 
 
Nieuw is de WiFi verbinding in het clubhuis dat 
reeds in gebruik is genomen samen met internet en 
weer een vast telefoon nummer, het combi abonne-
ment van de KPN, met dank aan Arie Wit die hier-
voor zijn vrije dag voor een deel opofferde. 
Het vaste telefoon nummer van het clubhuis is 0223 
693407. Het abonnement van Canal plus zal opge-
zegd worden omdat TV ook in het pakket zit. Het 
wachtwoord van de WiFi is verkrijgbaar bij de bar. 
 
Voorts is Bram aan het kijken voor andere barkruk-
ken, zodat we niet alleen bij de stamtafel  maar ook 
aan de bar nog comfortabeler kunnen zitten 
 
Groeten Hans Wijnker 

39
e
 MIOS rit 

 

Geacht bestuur, 
 

Wat hebben wij vandaag weer genoten, een gewel-
dige rit, mooi weer, kortom een topper en dan ook 
nog 284 deelnemers. MC MIOS staat weer op “ de 
Kaart “ . 
 

Bijgaand een paar sfeerfoto’s, als volgt: 

het inschrijf team in de container. 

de verste komende deelnemer komt uit 
Zeeuws Vlaanderen 

Dhr J. vd Berg uit Warmenhuizen 
is de oudste deelnemer (1931) 

 
Voor zover, 
  

Met vriendelijke groet, 
 

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

Marco Beukema, getrouwd met Monique Portegijs,  
een dochter en twee zoons, woonachtig in het 
mooie Westerland, ben 8 jaar banketbakker ge-
weest en 20 jaar timmerman en zins 2 jaar ZZPer in 
het timmerwerk, keukenmontage en tegelwerk en 
dit bevalt mij erg goed, de vrijheid die je heb net als 
je aan het motorrijden bent . 
Ben ondertussen 25 jaar lid van MC.MIOS. Door 
toedoen van Kees Mol lid geworden en na een paar 
jaar bij het barteam gekomen en later wat jaren in 
het bestuur gezeten, meegeholpen met het nieuwe 
clubhuis te bouwen en in het tuinteam voor de tuin 
aanleg . 
 

Als je een motor was, wat zou je dan zijn en 
waarom? 
Als ik een motor zou zijn dan zou ik een Adventure 
motor willen zijn, tent achterop en gaan waar de 
windt gaat, dat lijkt me gewoon heerlijk. Vrijheid en 
andere mensen ontmoeten in verschillende cultu-
ren, de bergpassen en onbegaanbare paden in ver-
schillende landen, genieten van de natuur en de 
rust…… . 
 

Hoe ziet je wagen/motorpark eruit? 
Mijn wagenpark bestaat uit een BMW 520 touring, 
$Ford transit en niet te vergeten een BMW R 1150 
GSA. 
 

Wat was je eerste motor en wat was je droom-
motor? 
Mijn eerste motor was een Kawasaki GPZ 900 r, . 
Was net geslaagd van het motorrijbewijs en ging bij 
NUBO kijken en zag hem staan. Wouw wat was dat 
een mooie machine en gekocht, waren ze niet blij 
mee thuis :-] , tweede motor was een GPZ 1000 rx, 
derde een ZZR 1100 r van Jan de Bruin geweest, 
vierde motor een ZX 900 r en laatste en nu nog 
steeds in bezit een geweldige BMW R 1150 GSA, 
een heerlijke toerbuffel en mijn droom motor zal wel 
zoiets weer zijn, hoeft niet hard te gaan als het 
maar vlot gaat . 
 

Wat is je mooiste motorvakantie land en waar-
om? 
Mooiste vakantie land zijn …………..heb ik niet 
echt, vindt alles wel leuk, een warm land, ongerept 
en avontuurlijk, bosrijk, bergen en het onverwachte 
wat je tegenkomt in het buitenland, maar de MIOS 
Mega Ritjes geniet ik ook veel van, gezellig met el-
kaar een weekje rijden….. lekker eten en drinken. 
 

Wat is de hoogste snelheid die je ooit gereden 
hebt en waar was dat? 
Hoogste snelheid was op de afsluitdijk met de Ka-
wasaki ZZR 1100 natuurlijk en op de teller stond +/- 
275 km per uur en dat was hard voor mij gevoel op 
dat moment,maar nu is de top 180 km ,maar ik kan 
best meekomen met mijn BMWtje. 
 

Wat voor bladen lees je? 
Eerder had ik wel motorbladen ,nu niet meer en als 

ik zin heb koop ik wel een los blad of anders lees ik 
wel op onze club wel een blad, en verder lees ik 
geen boeken, hou niet zo van lezen.. 
 

Wat was het laatste boek dat je gelezen hebt? 
Nvt . 
 

Heb je weleens een ongeval gehad met de motor 
en wat was de laatste? 
Ongeluk zit in een klein hoekje, mijn eerste was bij 
de Kooybrug, wat vettigheid op de weg denk ik, lag 
zo op de weg te glijden met de Kawa ZZR1100 en 
een geluk dat er van de andere kant niets aan-
kwam. De motor weer opgepakt even gekeken dat 
er niets lekte en weer verder gereden. En nog een 
keer in Italië in de bergen, stomme fout van me ei-
gen, onderuit geremd en gelukkig een uitloop in de 
bocht en daar lag ik, gelukkig alleen materiële scha-
de en de tocht weer verder gereden. 
 

Wat eet je meestal als je met de motor onderweg 
bent? 
Wat ik onderweg eet is verschillend, net waar ik zin 
in heb maar een lekkere uitsmijter gaat er zeker bij 
mij in. 
 

Hoeveel motoren heb je gehad en hoeveel kilo-
meter heb je op de motor afgelegd in je motor-
carrière? 
Nu heb ik mijn 5de motor en die bevalt nog goed en 
de kilometers weet ik niet, vindt ik niet zo belangrijk 
als je maar plezier in het motorrijden heb. 
 

Waar was je laatste bekeuring voor? 
Mijn laatste bekeuring is lang geleden en een klein 
bedrag. Maar ik ben een keer aangehouden toen ik 
naar de club ging met een onopvallende auto achter 
mij aan die ik niet in de gaten had tot net voor de 
club werd ik aangehouden, 49 km te hard pfffff..en 
250 euro lichter en een paar jaar later kwamen van 
een LOOT dag af en op de rondweg van Alkmaar 
van twee naar een baan ging en een paar auto’s 
voor me en de stoplicht op groen, gas erop ;paar 
weken later een blauwe brief binnen….wauw een 
boete van maar liefs 520 euro..shit zeg…die flitste 
ook voor snelheid, tja toen weer wat geleerd, wel 
een duur lesje.  . 
 

Wat vind je de mooiste uitvinding mbt het mo-
torrijden? 
De mooiste uitvinding van het motorrijden is toch 
wel dat ze nog op twee wielen rijden en het genie-
ten van het rijden ongeacht wat voor motor en snel-
heid je rijdt. 
 

Wat doe je om te ontspannen? 
Momenten van ontspanning zijn voornamelijk het 
motorrijden, fitness en spinning. Maar ook als vrij-
williger bij de brandweer is het naast de spanning 
ook een vorm van ontspanning. 
 

Ik geef de pen door aan; 
 
Huib de Graaf. 
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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

1-jun zo 12e Wil Hartog Toerrit Nico R

6-jun vr vertrek 4 daagse MC MIOS Pinksterweekend (6 t/m 9 juni) Jeff vd P

13-jun vr 20:30 Clubhuis open Barteam

14-jun za vertrek 7 daagse MMM toer 2014 (14 t/m 21 juni) Nico B

20-jun vr 20:30 Clubhuis open Barteam

22-jun zo 10:00 Clubrit door Friesland Start vanaf clubhuis

27-jun vr 20:30 Clubhuis open Barteam

4-jul vr 20:30 Clubhuis open Barteam

6-jul zo Ouwe Joekels (info volgt) Clubhuis MC MIOS Leon vd P

11-jul vr 20:30 Clubhuis open Barteam

13-jul zo Veluwerit (MC De Kraats te Ede)

18-jul vr 20:30 Clubhuis open Barteam

25-jul vr Clubhuis gesloten ivm vakantie

1-aug vr Clubhuis gesloten ivm vakantie Start vanaf clubhuis

8-aug vr Clubhuis gesloten ivm vakantie Start vanaf clubhuis

15-aug vr 20:30 Clubhuis open Barteam

15-aug vr Muggenrit (avondrit) Start vanaf clubhuis Sjaco S

22-aug vr 20:30 Clubhuis open Barteam

23-aug za Opbouwwerkzaamheden CRT circuit De Kooy Vrijwilligers gevraagd

24-aug zo CRT Evenement De Kooy Vrijwilligers gevraagd

29-aug vr 20:30 Clubhuis open Barteam

5-sep vr 20:30 Clubhuis open Barteam

12-sep vr 20:30 Clubhuis open Barteam

14-sep zo 15e Quatrorit (ca. 200km) Jan R

19-sep vr 20:30 Clubhuis open Barteam

19-sep vr September weekend (19 t/m 21 sep) Vertrek vanaf clubhuis Nico B

26-sep vr 20:30 Clubhuis open Barteam

3-okt vr 20:30 Clubhuis open Barteam

5-okt zo Paddorit Vertrek vanaf clubhuis Sjaco

10-okt vr 20:30 Clubhuis open Barteam

17-okt vr 20:30 Clubhuis open Barteam

24-okt vr 20:30 Clubhuis open Barteam

31-okt vr 20:30 Clubhuis open Barteam

Inmiddels wordt de agenda op de website van MC MIOS bijgehouden.

Ga voor de laatste info naar:

http://www.mcmios.nl/agenda/

Okt. 2014

MC MIOS Activiteitenkalender & Openingstijden Clubhuis 2014

Jun. 2014

Jul. 2014

Aug. 2014

Sep. 2014
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Schakelen 
 

Het is één van de eerste dingen die wij als begin-
nend motorrijders tijdens de eerste rijlessen dienen 
te leren. Eerst moeizaam, maar geleidelijk gaat het 
allemaal beter. Eén naar beneden en de rest naar 
boven zullen de meeste van jullie zeggen, maar dat 
kan ook anders op de oudere motoren. En deze 
staan altijd bij ons CRT evenement bij MIOS cen-
traal.  Gek eigenlijk dat dit stukje hier over moet 
gaan zo basic zullen de meesten van jullie zeggen, 
maar voor de leden van de CRT commissie die na 
de eerste vergaderingen het evenement al aardig in 
de steigers leken te hebben. Het circuit was al geïn-
specteerd en het was al zo vanzelfsprekend dat we 
op het westelijkste puntje van het Kooypunt ons cir-
cuit draaiboek wederom konden uitrollen. We zijn 
als MIOS altijd te gast geweest en op enkele trans-
porten na kon het evenement altijd zijn doorgang 
vinden. We hebben hierbij altijd nauw contact met 
de ondernemers en zijn ons ervan bewust dat we 
slechts te gast zijn en dat er ook gewerkt wordt door 
de bedrijven. De meeste in de off shore uiteraard en 
die zijn altijd onvoorspelbaar. Het werd elk jaar 
drukker en het was dan ook even schakelen voor de 
commissie toen er een mailtje binnen kwam dat één 
van de bedrijven ook op zondag gedurende de hele 
dag transporten heeft. Hierdoor kunnen we geen 
gebruik meer maken van het huidige circuit. Scha-
kelen dus want wat nu?? Direct overleg met de ove-
rige commissie leden en kijken of het plan B van 3 
jaar terug nog uit te voeren is. Er is op de zaterdag 
erop ter plekke een inspectie geweest om te kijken 
en de commissie gaat nu voor een oostelijke vari-
ant. Hier bleek het asfalt ook goed te zijn en breed 
genoeg om ook de zijspannen te laten rijden. Ook 
zit er een rechtse bocht  en is er sprake van meer 

overzicht voor de bezoekers met veel ruimte voor 
het rennerskwartier. Een aantrekkelijk alternatief 
dus waar flink op los geschakeld kan worden……. 
Nu de bedrijven en de vergunningswijziging nog, 
maar ook daar schakelen we nog wel even over 
door! 
 

Tot de volgende schakel!  
Sjaco Stokman 

Klaverjassen 2013 - 2014 
 

Het winterseizoen is al weer lang ten einde, zo ook 
de klaverjasavonden voor dit jaar. Na zeven avon-
den welke meetelde voor de eindstreep was André 
Helmhout over deze 7 avonden de beste kaarter. 
Wat opvalt is dat hij of heel goed kaart op een 
avond of er echt niets van maakt. Voor mijzelf mag 
ik zeggen gingen de meeste avonden redelijk goed 
en mocht zo uiteindelijk met de tweede prijs naar 
huis. Marijke Ruig lag beslag op de derde plek. Van 
de andere Mios leden kwam Theo Boshof op de vijf-
de, Jan Ruig zesde. Organisator Jan de Bruin heeft 
te kort avonden mee gekaart omdat de tafels al vol 
zaten. Alle avonden 16 mensen een gezellige 
avond bezorgd. Daarvoor Jan bedankt namens alle 
kaarters. Alie voor het verzorgen van de prijzen. 
Ook de mannen van de bar voor het verzorgen van 
het borreltje en soms het hapje. 
Volgend seizoen zijn we graag weer van de partij. 
Het zou ook wel aardig zijn als er wat meer leden 
zouden mee kaarten.  
 

Arie Kouseband 

Technische avond bij 

De technische avond bij Technomotion kan voor-
alsnog geen doorgang vinden. Het ligt wel in de be-
doeling om deze avond toch door te laten gaan, Mo-
gelijk dat aan het einde van het seizoen als alle 
druk van de markt is er een datum geprikt kan wor-
den. De deelnemers die zich opgegeven hebben 
krijgen hierover nog bericht! 
 

Groetjes, 
Sjaco Stokman 

Het museum van Arie Bakker 
 

Zaterdag 15 maart jl. samen met Joke weer even 
het ‘motormuseum van Arie Bakker bezocht. Ui-
teraard weer een ontvangst met koffie + koek. 

Zijn verzameling motoren verbaasde weer vele be-
zoekers. Mijn oog viel op een oude BMW- R51, 2 
cilinder. Ik kreeg al weer spijt dat ik mijn R27 heb 
verkocht. Elke motor heeft zijn eigen verhaal. Arie is 
in staat om de verhalen over zijn museum en over 
zijn  motoren zo te vertellen dat het geen ogenblik 
verveelt. Een totaal andere tak van sport dan het 
vissen. Maar één ding heb ik met hem gemeen: lief-
de voor hetgeen waar hij mee bezig is. Zijn collectie 
is volgens mij nooit compleet. Er is vast nog wel er-
gens in Nederland een exemplaar dat past in de 
fraai ingerichte loodsen op het industrieterrein te 
Hippolytushoef. Hier kan je zeker een paar uur 
doorbrengen als fan, wij moesten het echter spijtig 
genoeg met een blitzbezoek van een klein uurtje 
doen. In de PIT van 27 maart 2013, heeft Klaas 
Poutsma een uitgebreid stuk geschreven over de 
aanwezig motoren. Zeker de moeite waard om dit te 
lezen en een bezoek te brengen aan zijn museum. 
Voor herhaling vatbaar. 
 

Bram Ernens 
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Vakantie ontmoetingen 
 

Als je met vakantie op reis bent gebeuren er wel 
eens onverwachte dingen en ontmoetingen. Dat kan 
zijn ontmoetingen met mensen, maar ook wel met 
interessante dingen. Meestal hebben we geen vaste 
route of eindbestemming in onze vakantie. Hooguit 
hebben we een globaal idee welke landen we willen 
aandoen en we bekijken van dag tot dag of er een 
leuke route te rijden is en wat leuks te zien valt. 
 

Vorig jaar belandden we na een aantal dagen in 
Duitsland op een camping bij het plaatsje Britten. 
Die naam zegt de gemiddelde kampeerder waar-
schijnlijk niets, maar bij de iets oudere motorliefheb-
ber roept de naam Britten herinneringen op van de 
legendarische John Britten met zijn al even legen-
darische motor die zijn naam draagt. Tijdens het 
tent opzetten worden we meestal gadegeslagen 
door de eigenaren van caravans en campers. Nu is 
een tent nog geen zeldzaamheid, maar raken lang-
zamerhand een beetje uit beeld. Als wij dan met de 
tent achterop de zijspancombinatie op een camping 
verschijnen, gebeurt dat zeker niet onopgemerkt en 
volgen de verwonderde blikken ons meestal. 
Dat werd 's avonds duidelijk tijdens een wandeling 
in de omgeving toen ik een echtpaar inhaalde. 
Door de bevelen aan hun hond begreep ik dat het 
ook Nederlanders waren en we spraken over het 
mooie landschap. Deze mensen kwamen hier gere-
geld met vakantie en waren er bekend. Helaas 
moest ik bekennen dat we hier vandaag voor de 
eerste keer waren en misschien maar één of twee 
nachten zouden blijven. Verrast vroegen ze of wij 
vandaag met die motor met zijspan aangekomen 
waren, dat kon ik dus wel beamen. 
Het gesprek begon zich nu een beetje in de richting 
van motoren te ontwikkelen en het echtpaar gaf mij 
de indruk ook wel iets met motoren te hebben. Op 
een gegeven moment vroegen ze naar het merk zij-
span en antwoordde dat het een EZS van Engbers 
uit Zelhem was. Het bleek dat Ab Engbers, de toen-
malige constructeur en mede-eigenaar van EZS, 
naast het echtpaar woonde. 
Dat was verrassend, maar ja, dat kan gebeuren 
toch? 
Gaande het gesprek kreeg ik de vraag of ik ooit wel 
eens de TT had bezocht. Ja, dat zeker wel 35 jaar 
lang. De man vertelde dat zijn vader vroeger een 
aantal jaren aan de TT had deelgenomen. Dat wek-
te natuurlijk mijn nieuwsgierigheid en vroeg wie dan 
wel zijn vader was. Dat was Drikus Veer. 
Hoewel ik Drikus nooit heb zien racen, was deze 
veelzijdige motorcoureur mij zeker wel bekend. Hij 
was de eerste Nederlander die punten behaalde 
voor het wereldkampioenschap in de 500 cc klasse. 
In 1954 reed hij met een 500cc viercilinder Gilera in 
de TT. 
 

Op het kantoor van de camping vond ik een pamflet 
van de Völklinger Hütte in het Saargebied. 
Dit is een in 1988 stilgelegde hoogoven cq ijzerfa-

briek en alles is nog in dezelfde staat gebleven. 
Het complex staat ook op de Unesco Wereld Erf-
goed lijst, dus het heeft wel enige betekenis. 
Dat leek me interessant om te kijken en zo belan-
den we in een groot complex met een wirwar van 
buizen, leidingen, luchtkanalen, kranen en allerlei 
andere machines. Er stond ergens ook nog een mo-
torfiets dik onder het stof en was gebruikt als ver-
voermiddel van de onderhoudsdienst. 
Goed te zien dat het gehele complex zo is achterge-
laten en inmiddels groeien de bomen op de meest 
opmerkelijke plekken. Maar het mooiste en indruk-
wekkendste was wel de prima onderhouden en 
schone machinehal. Hier staan hele grote compres-
soren die de hoogovens van lucht voorzien voor het 
productieproces. Die compressoren worden aange-
dreven door horizontale gasmotoren van imposante 
afmetingen. Het zijn viertact Demag liggende tan-
dem motoren die bij 75 omw/min 2710 pk leveren 
en zijn van bouwjaar 1914. De constructie van deze 
motoren is bijzonder en bestaat uit twee achter el-
kaar liggende ééncilinders waarvan de zuigers met 
een forse ronde stang met elkaar zijn verbonden. 
De motor heeft ook maar één krukas en het grote 
vliegwiel is tevens als dynamo uitgevoerd voor de 
stroom levering. Duidelijk is te zien dat de stoom-
machine model heeft gestaan voor deze giganten. 
                                                                                                                             
Klaas Poutsma. 

Pagina 10



Voorlopige Agenda 
CRT Evenementen 
2014 

9-jun ma Varsseveld, 2e Pinksterdag 

15-jun zo Winsum 

21 jun za Gramsbergen 

15-aug vr Veenendaal (Endurance) 

16-aug Za Veenendaal (Demo) 

24-aug zo Den Helder (De Kooy) 

6-sep za Basse 

14-sep zo Purmerend 

20-sep za Anjum 

27-sep za Giesen 

Agenda 
HMV Evenementen 
2014 

9-jun ma Tubbergen, 2e Pinksterdag 

14-jun za Wemeldinge 

22-jun Zo Boekel 

20-jul zo Schagen 

2-aug za Barneveld 

17-aug zo Mill 

24-aug zo Eext 

7-sep zo Vorden 

21-sep zo Zuidbroek 

Ouwe Joekeldag 
 

Zondag 6 juli organiseert de motorclub MC MIOS 
weer de inmiddels bekende Ouwe Joekeldag die in 
2010 door Léon van der Poel in het leven is geroe-
pen. De vier voorgaande edities waren een groot 
succes en de laatste paar keren wisten ca. 100 mo-
torrijders dit mooie evenement te vinden. Het is een 
ongedwongen treffen van berijders en liefhebbers 
van klassieke motoren die rond het MIOS clubge-
bouw plaats vindt. 
Allerhande motoren klassieke motoren zijn dan die 
dag te bewonderen, oud en heel oud, bekend en 
minder bekend. Er zijn door de eigenaren tot in de 
puntjes gerestaureerde exemplaren bij. 
Voor deze liefhebbers is het een uitdaging om van 
een schroothooprijpe motorfiets weer een prachtig 
rijdend exemplaar te maken. Als je zo'n mooi geres-
taureerde motor ziet staan, is het bijna niet voor te 
stellen hoeveel werk en soms ook geld er mee ge-
moeid is geweest. Vaak wordt het budget flink over-
schreden en lopen de kosten hoger op dan de 
marktwaarde. Maar alle inspanning geeft ook enorm 
veel plezier en voldoening om dit werk tot een goed 
einde te brengen. Op deze manier leert men zijn 
motor tot de laatste boutjes kennen en dat is voor 
sommige lieden ook een belangrijk deel van de vol-
doening die men krijgt van zo'n project. Wat kunnen 
deze mensen er ook veel en boeiend over vertellen 
en het is best interessant om die verhalen aan te 
horen. Want deze dag is er ook voor om als liefheb-
bers van klassieke motoren kennis met elkaar te 
delen. Er is altijd wel gespreksstof als het over deze 
prachtige hobby gaat. Ook staan er nog wel oude 
beestjes tussen die in al de jaren nooit gerestau-
reerd zijn en nog steeds in hun originele jasje zitten. 
Dat heeft toch ook wel wat. Je kan als het ware de 
geschiedenis er aan af lezen. Uit die bonte verza-
meling van de klassieke motoren kunnen we toch 
een goed beeld krijgen van wat er vroeger op onze 
wegen reed. Bedenk dat al deze motoren vroeger 
ooit nieuw gekocht zijn door trotse kopers. Daarom 

is het belangrijk dat we deze klassieke motoren 
koesteren en vooral met de nodige zorg rijdende 
houden. Het ons motorerfgoed en dat moet blijven 
bestaan. 
Gelukkig zijn er onder de MIOS leden mensen die 
de klassieke motoren een warm hart toedragen en 
uit die gedachte is er een aantal jaren geleden ge-
start met de Ouwe Joekeldag. 
Ook nu zondag 6 juli hopen wij vanaf 11 uur weer 
veel liefhebber met hun klassieke motoren mogen 
begroeten. Het is dan tot ca 17 uur een komen en 
gaan van motoren en er is geen vast programma. 
Wel kan er 's middags rond 14 uur onder leiding van 
een voorrijder een kleine toerrit in de omgeving wor-
den gemaakt. Gezien de leeftijd en vermogen van 
sommige motoren zal er met een aangepaste snel-
heid worden gereden. De keuken van het MIOS 
clubgebouw zal ook de gehele dag geopend zijn 
voor een natje en droogje. Het is de opzet dat we 
met elkaar weer een gezellige dag te midden van 
onze klassieke motoren mogen beleven. Natuurlijk 
zijn belangstellenden met hun computergestuurde 
motoren ook welkom om een kijkje te nemen bij de 
motoren die ooit ook nieuw en modern waren. 
 

Klaas Poutsma. 

Oproep CRT 
 

Bij deze nogmaals de op-
roep om je op te geven 
voor één of beide dagen 
van het CRT evenement. 
Op 23 augustus is de op-
bouwdag en op 24 augustus de wedstrijddag. Aan 
het eind van de wedstrijddag moet uiteraard alles 
weer worden opgeruimd. Vele handen maken ligt 
werk, dus schroom niet en geef je aub op. Dit kan 
dmv de intekenlijst in het clubgebouw of bel of mail 
gerust even met Arie Bakker of een ander commis-
sielid, want zonder vrijwilligers geen evenement. . 
 

Namens de CRT commissie,                                                                                     
Dick Zwaan 
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Een 14 daagse motorreis in zuidwest Amerika in 
april 2014. 
Met mijn zoon Ruurd had ik een paar jaar geleden een 
afspraak gemaakt om samen een keer een motorreis te 
gaan maken in de zuidwest hoek van de USA. Het ge-
bied van grote leegten en bijzondere landschappen. 
Eerst dachten we een georganiseerde reis waarbij alles 
wordt geregeld en je de leider van de club volgt maar we 
zagen daar toch snel van af. We regelen het liever zelf, 
bepalen ons eigen tempo en vullen de dagen zoals we 
zelf willen. Dat is ons zeer goed bevallen. Het regelen 
gaat erg eenvoudig, je boekt vliegtickets, je legt een 
huurmotor vast op een plaatse die je kiest, je boekt een 
hotel voor de aankomst en de rest regel je tijdens de 
reis. Leve internet en Booking.com!  
We zijn op 13 april vanaf Schiphol vetrokken en waren, 
met 9 uur tijdverschil, ‘s nacht om 12.00 uur op het im-
mense vliegveld Mc Carran in Las Vegas.  De stad die 
sinds 1990 van 700.000 inwoners naar 2,5 miljoen inwo-
ners is gegroeid. Midden in de woestijn gelegen verbon-
den met enkele Interstates aan de bewoonde wereld zo-
als in het westen met Los Angeles dat met de voorste-
den mee een woongebied omvat zo groot als driekwart 
Nederland en waar 18 miljoen mensen wonen. De stad 
Los Las Vegas moet je gezien om er een goed beeld 
van te krijgen. De stad is gebouwd rondom de casino’s 
met hotels, winkels, en vermaak. Hoofdzakelijk aan 
weerszijden van de Las Vegas Boulevard, de “ Strip”. 
Over een lengte van ca. 6 km allemaal fantastische com-
plexen, mega groot, mega nep maar o zo mooi gemaakt 
en onderhouden. Ik was 35 geleden al een keer op va-
kantie in dit gebied en ook in Las Vegas maar kon er 
niets meer van terug vinden. Er zijn hotel/casino’s met 
een grondvlak van 700 meter in het vierkant tot 40 ver-
diepingen hoog, een hotelcapaciteit 7000 kamers komt 
daar voor. Je waant je in historische steden als Rome, 
Parijs, New York, Venetië en binnen in die complexen 
verdwaal je in de straten waar het overdag maar ook s 
’nachts is. Het idee van tijd verdwijnt en alles gaat 24 uur 
per dag door. We hadden een hotel geboekt op 1 km 
vanaf de Strip. Rustig gelegen en we konden zo het lo-
pend allemaal goed bekijken.  

Las Vegas   Caesars place   
 

De volgende dag hebben we de motoren opgehaald bij 
Eaglerider, het adres voor motorhuur in Amerika (en 
daarbuiten) We hadden bewust gekozen voor betrouw-
bare Japanse choppers. En dat is ons goed bevallen. 
Hard rijden is er ook niet bij in dit land. Nergens harder 
dan 65 mile (105 km/h) en iedereen houdt zich daaraan. 
Het verkeer is ook erg gedisciplineerd en hoffelijk, daar 
kunnen wij Europeanen nog wel iets van leren. Vanaf 
Las Vegas zijn we rechtstreeks de woestijn ingereden 
richting Death Valley, de heetste plek van de USA waar 
het in de zomer regelmatig meer dan 50 graden C. is. En 
we hebben overnacht op een zeer lege plek waar een 
hotel/casino net binnen de grens van Nevada staat.  

De volgende dag Death Valley verder doorgereden, een 
gebied van absolute leegte, alleen een weg, 5 tegenlig-
gers gezien over de hele dag, alleen woestijn, stenen en 
zand en 40 graden C. 

Death Valley Great Bear Lake 
 

We draaiden naar het zuiden richting Mexico en, een 
overnachting in de enige plaats met voorzieningen die 
we tegenkwamen (vooraf gezocht en geboekt!)  de vol-
gende dag weer zo’n dag door de Mojave Desert maar 
toen draaiden we westelijk naar een berg/bos gebied 
richting San Benardino, een voorstad van Los Angeles, 
opeens een wintersportgebied op 2500 meter hoogte 
waar het maar 6 graden C was….  
Overnacht in een mooi lodge aan Het Great Bear Lake  
en de volgende weer door de bergen richting San Benar-
dino en weer oostelijk richting Joshua Tree Park door de 
woestijn. Na een overnachting in Twenty Nine Palms het 
park doorgereden in zuidelijke richting en vervolgens is 
oostelijke richting, naar de Colorado rivier. 

Josua Tree Park Colorado rivier 
 

Weer een lange weg door de woestijn naar Blyth, daar 
overnacht en volgende dag langs de Coloradorivier in 
noordelijke richting naar Parker, daar de stuwdam be-
zocht en de recreatiegebieden die daar met de stuwme-
ren zijn ontstaan.  
Overnacht in Needle en volgende dag de historische 
Route 66 opgezocht en die 100 mile gevolgd tot aan Wil-
liams. Veel 50/60 jaren nostalgie langs deze weg en nog 
steeds een toeristische  trekker. In Williams waar veel 
goederentreinen langskomen (4 zware diesellocs en 100 
wagons erachter voor transporten van oost naar west en 
omgekeerd is hier een dagelijks beeld). 

Route 66 Grand Canyon 
 

Williams is een belangrijk aanrijpunt voor een bezoek 
aan een van de grootste toeristentrekkers van de USA, 
de Grand Canyon. Je komt daar eerst een vliegveld te-
gen met diverse helikopter- en propellervliegtuigen; ver-
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huurbedrijven  die  rondvluchten verzorgen over dit im-
posante gebied. Net voor de ingang van dit park (veel 
parken zijn niet gratis!) een compleet dorp met alle facili-
teiten. Het park blijft een beleving met uitzichten die op 
foto niet goed zijn vast te leggen, zekere als het zoals 
nu, niet echt helder was. Toch een indruk: 
Vanuit het park Grand Canyon weer een hete rit door 
woestijngebied met zeer harde wind en heuse zandstor-
men naar Page, bij een grote stuwdam, de Glenn Cany-
on Dam.  Indrukwekkende techniek en achter deze dam 
weer een groot stuwmeer met waterrecreatie.  

Glen Canyon Dam Bryce Canyon 
 

Vanuit Page op weg naar Bryce Canyon. De dag begint 
koud en het wordt steeds kouder onderweg; we gaan 
naar het noorden in de staat Utah en omhoog, Bryce ligt 
op een hoogvlakte Als we daar aankomen is het maar 10 
graden C. maar wel zonnig en helder. Het park kent een 
grote schoonheid en het ligt daar echt aan je voeten, een 
groot verschil met de Grand Canyon. 

Zion Park Mesquite 
 

We overnachten in Tropic, in de buurt van Bryce Canyon 
en gaan de volgende dag richting Zion Park. Ook zeer 
de moeite waard te bezoeken.  Het is mooi helder weer 
en aanvankelijk nog koud maar snel dalen we af naar 
1000 meter en wordt het weer lekker warm. We lunchen 
in Hurricane en rijden vandaar door naar Mesquite in 
Nevada. Weer in de staat van de casino's, en dat dat 
zien we direct. We hebben geboekt in een groot complex 
(800 kamers!)  waar het draait om het casino. Wel heel 
gezellig. Op vrijdag 25 april gaan we op weg naar Vegas 
om daar de motoren weer af te leveren. De weg door de 
woestijn is leeg, weinig bijzonders te zien. Op afstand 
zien we de stad Las Vegas al liggen. Vanaf de buiten-
kant zijn er nog een aantal miles te rijden voor we in het 
centrum zijn bij de verhuurder  Eaglerider. En we gaan 
weer terug naar het hotel waar we ook begonnen met 
deze reis. De volgende dag hebben we Las Vegas ver-
der bekeken en zijn de dag daarna teruggevlogen naar 
huis. Met veel herinneringen aan een relaxte vakantie 
waarin we fijn hebben gereden en heel veel hebben ge-

zien, veel verschillende landschappen, fijne mensen, 
goede overnachtingen, een goed biertje en lekker 
eten s ’avonds. Kortom een aanrader zo’n vakantie die 
je met elkaar heel goed zelf kan organiseren. Dit is ons 
heel goed bevallen. 
 

Mei 2014 Sjaak Schouten. 

MIOS Megarit 2014-05-07 
 

Met Kees afgesproken om de MIOS megarit te rijden 
op zondag 4 mei j.l. We hadden de route gedownload 
van de website en waren van plan om vanaf Wieringen 
rechtstreeks naar Enkhuizen te rijden en daar de route 
op te pakken. Maar we besloten toch om maar even 
langs het clubhuis te gaan om ons gezicht te laten zien 
en bij Jan nog even op de vroege ochtend een bakkie 
koffie te nuttigen. Daar aangekomen bleek dat de gro-
te groep al was vertrokken. Het was inmiddels half ne-
gen en we besloten om te vertrekken. Net op het mo-
ment dat we weg zouden gaan stopte er een  motorrij-
der die even de route kwam halen voor in zijn gps. He-
laas was er in het clubhuis niemand meer die hem kon 
helpen dus wij stelden voor om maar met ons mee te 
rijden. Deze motorrijder was Piet Landman uit Winkel. 
Voor Kees een goede bekende van de CRT club. Bin-
nendoor naar Enkhuizen, daar nog even de tank ge-
vuld en hup de Houtribdijk op. We waren nog maar net 
aan het begin van de dijk toen we werden geteisterd 
door een enorme zwerm muggen zodat mijn vizier 
voor tweederde dicht zat met een vette zwarte sub-
stantie, die bestond uit dooie muggen. Maar ik kon er 
nog tussendoor kijken. Verder langs de rand van Flevo 
polder richting het oude land en via een stukje noord-
oost Veluwe via kleine bochtige weggetjes (heel leuk) 
richting Zwolle, waar de koffiestop was ingelast bij uit-
spanning Het Engelse Werk. Daar troffen wij een 
groep Miossers die eerder waren vertrokken en die 
alweer in de startblokken stonden voor het vervolg van 
de toer. Na een heerlijke bakkie met de gebruikelijke 
appeltaart gingen we verder met de route. Die voerde 
via Dalfsen, Ommen en nog een aantal dorpjes en ge-
huchten langs schitterende kromme weggetjes richting 
de Duitse grens. Wat een prachtig en rustig gebied om 
motor te rijden; geen kip op de weg en een afwisse-
lend landschap. Op een gegeven moment passeerden 
we de Duitse grens en kwamen terecht op hobbelige 
klinkerweggetjes. Dat was even wennen, want mijn 
Honda is vrij stug afgeveerd. We reden uiteraard keu-
rig op de gegevens van de Garmin en zo moesten we 
vlak na een oude spoorwegovergang direct naar 
rechts, maar daar was geen weg! Dan maar een stukje 
rechtdoor; de paarse lijn van de route op het scherm 
bleef zichtbaar, en toen een stuk offroad dwars door 
het bos weer terug naar de  route. Daarna waren we al 
gauw bij Gasthaus Schuurman in Emlichheim waar de 
lunchstop was. Daar troffen we weer de groep die daar 
ook alweer in de startblokken stond voor het tweede 
gedeelte van de route. Na een heerlijke uitsmijter met 
schinken gingen wij ook weer op weg voor het tweede 
gedeelte dat ons weer terugvoerde naar Overijssel en 
via Ane, Hardenberg en nog een ander aantal andere 
plaatsen kwamen we op de oude Zuiderzeedijk en via 
Rouveen en Blokzijl was het tijd voor een bakkie op 
een terras in Lemmer. Via Stavoren, Hindelopen, Wor-
kum en de Afsluitdijk waren we om ongeveer zes uur 
en 490 km op de teller, weer op Wieringen. Een lange 
dag geweest, maar zeer de moeite waard. Het was 
een frisse dag maar heel goed te doen. Ik sluit af met 
een woord van dank voor de uitzetter van deze schitte-
rende motortour. 
 

Hans Jager 
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