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MOTORCLUB BARTJE (ASSEN) 
 
Opgericht:   8 juni 1976 
Koninklijke goedkeuring:  24 juli 1976 
Inschrijfnummer K.v.K.: 40045122 
Gironummer:   NL72INGB0002663023 

t.n.v. M.C. Bartje – Stadskanaal 
Internet:   www.mcbartje.nl 
E-mail:    secretaris@mcbartje.nl 
 
 
 
Colofon 
 
Voorzitter:   Johan Doornbos 
    Dijkweg 29 
    9984NV Oudeschip 
    06-54730953 
      
 
Secretaris:   Sonja Bakema 
    Borgercompagniesterstraat 128 
    9611KD Sappemeer 

0598-390398 
    secretaris@mcbartje.nl 
 
Penningmeester:  Bianca Kranenborg 
    Unikenkade 4 
    9503 PD  Stadskanaal 
 
Bestuursleden en 
Toercommissie:  Ko Kranenborg & 
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Voorwoord  
 
Hallo motor vrienden en vriendinnen, 

 

 

Het treffen was weer zeer geslaagd, ondanks het slechte weer op vrijdag. Dat 

er überhaupt nog mensen kwamen en het lef hadden het weer te trotseren, 

geweldig! Het weer klaarde zaterdag gelukkig weer op, verder op in dit blad 

meer. 

 

Terwijl ik dit schrijf nadert al weer de laatste tour tocht, de herfsttinten tocht. 

Ik hoop dat u allen, en vele anderen mee zullen rijden, in mooie zonneschijn.  

 

Denk hierbij wel, dat de oogst tijd weer vol in gang is en de daarbij  

bijbehorende modder op de wegen. Hou hierbij rekening met de veiligheid 

van u en van anderen.  

 

Nog mooie motor dagen in het laatste deel van het jaar gewenst en nog veel 

motor plezier en zonneschijn. 

 

Groeten, Johan Doornbos 

 
 

  
 
 
 
Via e-mail op de hoogte gehouden worden? 
Mail ons je e-mail adres en wij sturen je de nodige informatie over 
tochten, spontane acties of andere belangrijke informatie. 



Nummer 3 oktober Tweeduizendvijftien                           

 4 

 



Nummer 3 oktober Tweeduizendvijftien                           

 5 

 
Agenda 2015/2016  
 
                                                                                                                            

Wat Wanneer Inschrijven Waar 

Nieuwjaarsborrel 
 17 jan. 2016 
15.00u 

n.v.t. 
café Hingstman 
Zeijen 

Algemene 
Ledenvergadering 

4 mrt. 2016 
20.00u 

n.v.t. 
café Hingstman 
Zeijen 

Kennismakings- 
toertocht 

10 apr. 2016 10.00- 12.00u  
café Hingstman 
Zeijen 

Hemelvaart 
weekend 

4 t/m 8 mei 
2016 

n.v.t. Nog niet bekend 

Bartje toertocht 12 jun. 2016 9:30 - 11:30u 
café Hingstman 
Zeijen 

Barbecue 2016 
Nog niet 
bekend 

n.v.t. Nog niet bekend 

Bartje Treffen 
2 t/m 4 sept. 
2016 

v.a. 15:00u Zuidbroek 

Herfsttinten toertocht 11 Okt. 2015 
10.00u tot 
12.00u 

Zeijen 

Dagje uit 25 okt. 2015 n.v.t. 
Zeijen 10.00u 
Of Warffum 11.30u 

Winter avond 27 nov. 2015 
Opgave voor 
30 oktober 

Drouwenerzand 
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Bestuursmededelingen 
 
Het is nog steeds niet gelukt een bestuurslid te vinden voor de functie van 
toercommissaris. 
Dat vinden we jammer. 
We hopen nog steeds dat er iemand is die zich beschikbaar stelt. Wij als 
bestuur en ook de overige leden zullen dit zeer op prijs stelen. 
 
Het is niet zo`n veelomvattende functie en kost niet veel tijd. 
Volgens de statuten moet het bestuur uit 5 personen bestaan. 
Dat is nu niet het geval hoewel we onze uiterste best doen om een 5e 
bestuurslid te vinden. 
Wij weten ook dat iedereen het druk heeft met werk en gezin. 
Maar eerst weer genoeg hierover. 
 
De laatste toertocht staat nog open op de agenda. 
De Herfsttintentoertocht  staat weer voor de deur.  
Het is een mooie tochtje van ongeveer 100km, uitgezet door Mark Nijholt 
en Mark Bakema . 
 
De tocht gaat weer langs de meest mooie plekjes van Drenthe en tegen 
die tijd zijn er, hoop ik, volop herfstkleuren te bewonderen. 
Ook de herfst is een mooi seizoen, zeker als het weer goed is. 
We hopen natuurlijk op een grote opkomst en mooi weer. Een extra trui 
onder de motorkleding kan de toch lagere temperatuur prima 
buitenhouden. 
 
Dan hebben we ook nog het dagje uit en het winteravond uitstapje op de 
agenda staan maar daarover meer verderop in dit clubblad. 
 
 
 
Het bestuur. 
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KNMV MOTORDAG PVI CIRCUIT LELYSTAD               2 Mei 2015 
 
Hier bij een verslag van mijn bezoek aan de KNMV motordag op het PVI 
circuit van Lelystad. 
Ik had me al geruime tijd van te voren opgegeven voor deze dag. 
Ik was vorig jaar ook geweest en dit was niet alleen mij maar ook 
meerder goed bevallen waardoor het dit jaar voor de 2e keer werd 
gehouden.  
Na een goed ontbijt de motor te hebben gestart, de Garmin een 
binnendoor route laten bereken naar Lelystad, via de Drentse hoofdvaart 
naar Zwartsluis, bij Kampen de polder in en langs de bloembollenvelden, 
die prachtig in bloei stonden, op de bestemming aan gekomen. 
Na de motor te hebben geparkeerd me aangemeld bij de inschrijving en 
mij daar gelijk  opgeven voor de diverse workshops. (dit was beter 
geregeld dan vorig jaar toen was alles al via internet volgeboekt). 
 
Na een bak koffie eerst maar eens een rondje gelopen over het terrein 
waar veel te zien en te beleven valt en het weer doet ook aardig mee.  
Het zonnetje komt er bij en het wordt al aangenaam. 
Na het rondje mijn motor opgehaald van de parkeerplaats en me gemeld 
bij mijn eerste workshop, mini VRO bochten. 
Na een korte wachttijd is het groepje waar ik bij ingedeeld ben aan de 
beurt.  
We gaan na een korte uitleg door de instructeur de baan op via een 
verkeerd verkante bocht (later mogen we op dit gedeelte ook proberen 
een slalom te rijden).  
 
Na een paar verkenningsrondjes volgt er wat uitleg en mogen we nog een 
aantal rondjes rijden en gaan de bochten al een stuk vlotter en na een 20 
minuten zit deze workshop er op. 
 
Een leuke kennismaking met de VRO bochten. Mij vervolgens met de 
motor gemeld bij de technische keuring, eerst de geluidsmeting waar ik 
niet geheel met vertrouwen aan begin, een vorige eigenaar heeft ooit de 
originele knalpot vervangen door een carbondemper (wel een goede 
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beslissing qua geluid wat mij betreft maar wat zegt oom agent???) maar 
dat valt positief uit maakt 95db waar hij 103db mag maken. 
 
Door naar de technische check, na een tijdje wachten in de rij, pratend 
met mede motor fanaten, mag ik mijn machine door het kritisch oog van 
de keurmeester laten inspecteren. 
Conclusie is dat er wel wat aan komt in de toekomst: remschijven voor en 
achter bij de volgende keer dat ik de remblokken moet vervangen deze 
ook vervangen. De ketting en kettingwielen zijn echt op en mijn idee om 
deze bij de volgende bandenwissel te vervangen moet ik dan bij stellen en 
deze eerder vervangen en dan tevens de achterbrug lagers te vervangen 
(vertonen speling). Maar mijn oude dame komt verder goed door de 
keuring. 
Hier na weer via een binnendoor route terug naar Assen en het was 
wederom een geslaagde dag en zeker een aanrader voor volgend jaar. 
 
Rob van den Brink 
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Bartje Treffen 4, 5 en 6 September 2015 
 
Op woensdag 2 september was het weer zover. Het opbouwen/inrichten 
van het treffen terrein kan weer beginnen.  We spraken af om 9 uur ’s 
morgens, zodat we na het nuttigen van een bak koffie met koek van onze 
gastvrouw, meteen aan de slag konden. Eerst maar eens de 
aanhangwagen leeggemaakt, deze zat namelijk behoorlijk vol met onder 
andere nieuwe stoelen (praktisch nieuw; net zo oud als de club) gevonden 
via marktplaats. Na zo’n 3 dagen poetsen, schuren en bijwerken hebben 
we er weer 56 (be)zittingen bij. Ook onze ouwe vertrouwde wc is na een 
grondige opknapbeurt weer helemaal terug, inclusief nieuw interieur 
(Kunnen we het Dixie avontuur helemaal vergeten.)  
Ook de wasgelegenheid werd grondig aangepakt met als resultaat een 
droog onderkomen, wat achteraf met het slechte weer, maar goed was 
ook. Dit werd dan ook heel erg gewaardeerd door onze gasten.  
Met kunst en vliegwerk werden knelfittingen, koperbuis en 
soldeerverbindingen op het bestaande watertoevoer circuit aangesloten; 
wat soms de nodige hilariteit met zich mee bracht, maar dat geeft niet, 
hoort er allemaal bij. Voor de woensdag (opbouwdag) hadden we nog wat 
kleine verbeteringen bewaard, dus deze werden nu nog even gedaan.  
Bij deze wil ik ook de familie die het grasland ter beschikking stelt, door 
de schapen een nieuw onderkomen te geven, en terloops ook het gras 
nog even te kortwieken met de klepelmaaier, hartelijk bedanken namens 
M.C. Bartje. Mooi dat er op zo’n streekje zoveel noaberhulp is.  
Zo rond 4 a 5 uur kwam de grote legertent. Die wordt gelukkig altijd door 
de eigenaar zelf opgezet, dat scheelt toch een hele klus. Nu is het de 
beurt aan ons om hem verder in te richten.  
Tijdens het inrichten kwamen we tot de ontdekking, er zijn geen tafels 
genoeg…..Niet getreurd; afgelopen week was er op marktplaats hout 
gespot, betonbekistingshout, 2,3cm dik 2,5m lang, prima om tafels van te 
maken. Ik had zelf nog geïmpregneerde palen staan en bij de clubleden 
die zelf aan de andere kant van de wereld lagen te slapen, lagen nog 
originele gedraaide tafelpoten…..Zo komt Bartje door de winter.  
Het was eigenlijk de bedoeling dat we buiten de tent wat meer tafels 
zouden hebben, maar door het regenachtige weer in het weekend, 
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kwamen ze in de tent wel zo goed van pas. Al met al een productieve 
opbouwdag. 
 
Vrijdag morgen werd ons al ge-appt dat het regende in Zuidbroek…..Bij 
ons was het nog droog…nou ja, we zien wel… als we een uurtje later in 
Zuidbroek arriveren is het daar ook droog. We gaan de spullen in de tent 
opstarten, maar beginnen met koffie natuurlijk.  
In de loop van de dag wordt het zo nu en dan flink nat. Het weer zit niet 
mee en zal het hele weekend niet geweldig zijn, maar niet getreurd, vanaf 
zo’n uur of 3 beginnen de eerste gasten al te komen; weer of geen weer, 
onze treffen rijders laten ons niet in de steek. 
En als je dan bedenkt dat vele rijders meer als 200 km moeten rijden hier 
naar toe….petje af. Sommige rijders uit Duistland hadden tot Bad 
Nieuweschans geen regen en weer anderen reden de hele dag in de 
regen.  
De vrijdag avond verliep redelijk droog, men wist het tot een uur of 2 
buiten bij het kampvuur vol te houden, toen zocht toch een ieder, moe en 
voldaan, de slaapplaats in de eigen tent op, waarvan er op vrijdag al een 
kleine 20 stonden. 
 
Zaterdag morgen om 8 uur stonden de eerste mensen al weer achter de 
koffie en moest de inwendige mens versterkt worden met een tosti, 
uitsmijter o.i.d. het was dan ook een drukte van belang in de legertent. 
Vanwege het weer zat iedereen lekker droog binnen.  
Rond 1 uur begon zich een kleine file te vormen van motoren en motoren 
met zijspan, het was weer tijd voor onze kleine toertocht. Het was weer 
een mooie route, ik wil de uitzetters hiervoor dan ook wederom bedanken. 
Het eerste deel van de route ging richting Slochteren, Schildwolde, 
Harkstede, Lageland via Lellens, Stedum, Zeerijp naar Delfzijl. Hier werd 
het MuzeeAquarium aangedaan.  
Dit museum bood onze gasten +/- 1,5 a 2 uur kijkplezier. Van zowel in de 
vroegere oorlogsbunker gemaakte aquaria met zeevissen en alle andere 
zeedieren uit onze Noordzee, tot een ruimte met gesteentes van wat er op 
onze aarde ligt in de meest mooie kleuren en zowel hele of in doorsnede. 
Ook was er een hele ruimte ingericht met zo’n beetje alles wat maar met 
schepen en de zeevaart te maken heeft of heeft gehad.   
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Veel modelschepen, radarapparatuur, een stuurhut nagebouwd, kortom te 
veel om op te noemen.  
Jammer dat men dit alles, van toch wel erg veel educatieve waarde, wil 
slopen onder het mom “De dijk moet hoger en breder worden”. Oké, dat 
kan ik begrijpen, maar hij kan toch ook naar zee kant toe?. O, dat komt 
niet zo goed uit….. ik zal er wel geen verstand van hebben….. 
Vanwege de vlootdagen konden we onze gasten dit museum dit weekend 
gratis aanbieden, wat natuurlijk in dank werd aangenomen.  
Na een kop koffie werd de terugreis weer aanvaard, richting Farmsum, 
Wagenborgen, t’ Waar, Noordbroek, terug naar Zuidbroek.  
We hebben geluk: het blijft redelijk droog. Op het treffenterrein wordt al 
warm gelopen voor de BBQ. Deze wordt uit voorzorg maar onder een 
partytent geplaatst. Gelukkig blijft het tijdens de BBQ grotendeels droog 
en smaakt het vlees, de salades en het stokbrood weer als vanouds goed. 
Deze avond wordt geen kampvuuravond/nacht het weer is te slecht om 
gezellig rond het vuur te zitten. Maar geen nood, we hebben gelukkig 
onze grote legertent nog.  
Hier maakt dan ook iedereen gebruik van. Dat ook dit gezellig kan zijn 
blijkt wel, het is kwart voor 4 als we de tent sluiten. Het heeft ook een 
voordeel: we hoeven het kampvuur niet te doven en de stoelen niet naar 
binnen te slepen als iedereen op bed is. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nummer 3 oktober Tweeduizendvijftien                           

 14 

De zondagmorgen schijnt zo af en toe de zon.  
Voor de meeste treffenrijders die vroeg weg willen of moeten zal het geen 
droge tent inpakken zijn.  
Zo omstreeks dikke middag zijn de meeste gasten vertrokken.  
Bij het uitzwaaien worden we vaak nog even bedankt voor het gezellige 
weekend en tot de volgende keer.  
Nu begint voor ons allen als clubleden het afbouwen. Maar zoals het 
spreekwoord al zegt “vele handen maken licht werk”.  
Daarna is het tijd om met elkaar de overgebleven kliekjes en soep te 
verorberen en nog even na te kletsen over alle belevenissen.  
Vervolgens ruimen we de laatste restanten weer in de schuur. Hier staat 
alles mooi droog tot september 2016.  
Ondanks het buitengewoon slechte weer kunnen we terugzien op een wel 
zeer geslaagd treffen. Met dank aan onze trouwe bezoekers en vrienden 
en dit jaar ook zelfs vele nieuwe bezoekers.  
Rest mij nog iedereen te bedanken voor hun inzet, op welke wijze dan 
ook.  
Hopelijk allemaal tot het volgend treffen! 
 
Groeten, een tevreden bezoeker en organisator van het Bartje Treffen 
2015. 
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Beste leden en gezinsleden, 
 
Zoals je kunt zien hebben we nog 2 activiteiten op de agenda staan n.l. 
het jaarlijkse dagje uit/gezinsdag en de winteravondactiviteit. 
 
Het dagje uit staat gepland op 25 oktober 2015, later dan we gewend 
zijn. We gaan dan via een mooie route naar openluchtmuseum in 
Warffum, www.hethoogeland.com  Zoals we de laatste jaren hebben 
gedaan eten we na afloop bij Café Hingstman in Zeijen met allen die daar 
zin in hebben. 
Is het op 25 oktober te koud en te nat, dan kun je er natuurlijk ook voor 
kiezen om met een ander vervoermiddel (mee) naar Warffum te gaan dan 
met de motor, in vroeger jaren was dit uitstapje immers een gezinsdag. 
 
De winteravondactiviteit staat op 27 november gepland.  
We hebben het Robin Hood Ribhouse in Drouwenerzand als locatie 
gevonden en hebben de club ingeschreven voor het schutters 
arrangement. 
Voorinschrijving is noodzakelijk en het kost 29.50 euro pp. We hebben 
daarvoor: soep met brood, 1 uur schieten met verschillende handwapens, 
een maaltijd met voor ieder wat wils en koffie na. Dit is exclusief 
consumpties maar je krijgt er 2 van de club. Aanvang20.00u.  
Je kunt je voor 30-10-2015 opgeven bij Sonja, secretaris en vooraf 
betalen op rek nr. Mw. B Kranenborg. NL70-INGB 0009 6933 28 .  
10 Deelnemers zijn nodig, anders kan het arrangement niet worden 
geleverd. 
www.robinhoodribhouse.nl/schuttersarrangement  voor meer info. 
 
Wij als bestuur hopen natuurlijk weer op een grote opgave/ opkomst want 
een gezellige dag of avondje is nooit weg en je leert elkaar ook nog eens 
kennen onder andere omstandigheden dan motorrijden . 
 
Het bestuur 
 
 
 

http://www.hethoogeland.com/
http://www.robinhoodribhouse.nl/schuttersarrangement
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