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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 & Rob v.d. Brink 
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Voorwoord  
 
Hallo motor vrienden en vriendinnen, 
 

Dit is alweer het laatste clubblad van het jaar 2016 
De motor is weer gepoetst en weer op de stalling gezet, of er moet nog 

een grote beurt geregeld worden en dan is die weer klaar voor volgend 
jaar. 
 

We hebben weer genoeg beleefd en gezien het afgelopen seizoen en naar  
ik hoop ook veel plezier beleefd. 

Voor wie nog wil doorrijden: doe dit dan  voorzichtig, de boeren zijn weer 
druk bezig met oogsten waarbij ongetwijfeld weer veel modder op de weg 
zal liggen. 

 
De herfst heeft zijn intrede weer gedaan en daar horen afgevallen 
bladeren op de weg ook bij en dus kan het gaan glibberen en glijden.   

Ik  wens jullie allemaal een prettige en gezellige winterslaap toe. 
 

Groeten,  
Johan Doornbos,  
Voorzitter. 

 

 

                                                                                                                   
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. 
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Agenda 2016  
 
                                                                                                                            

Wat Wanneer Inschrijven Waar 

Nieuwjaarsborrel 
 17 januari 2016 
15.00 

n.v.t. 
café Hingstman 
Zeijen 

Algemene 

Ledenvergadering 

4 maart 2016 

20.00u 
n.v.t. 

café Hingstman 

Zeijen 

Kennismakingstoe
rtocht 

zondag 10 april 
2016 

10.00- 12.00  
café Hingstman 
Zeijen 

Hemelvaart 
weekend 

wo 4 t/m zo 8  
mei 2016 

 n.v.t. Nog niet bekend 

Bartje toertocht 
zondag 12 juni 

2016 
9:30 - 11:30 

café Hingstman 

Zeijen 

Barbecue  
Zaterdag 18 juni 
2016 

n.v.t. 
Bij Ko en Lies, 
Bellingwolde 

Bartje Treffen 
2 t/m 4 
september 2016 

15:00 uur Zuidbroek 

Viering 40 jarig 

bestaan 
23 september ?????? ?????? 

Herfsttinten 
toertocht 

9 Oktober 2016 
10.00u tot 
12.00u 

Zeijen 

Winter avond 
 18 november 
2016  

19.30u 
aanwezig 

Pand 17 Assen 

 
 

 



Nummer 3, november 2016                     

  

 6 

 



Nummer 3, november 2016                     

  

 7 

 
Bestuursmededelingen 
 
 
Het seizoen 2016 ligt al weer achter ons en de agenda is bijna afgewerkt 

alleen de winteravond staat nog open. 
Daar hebben jullie allemaal een uitnodiging voor gehad, de 

voorinschrijving is inmiddels geweest en er hebben zich een mooi groepje 
deelnemers aangemeld. We gaan bowlen bij Pand17 in Assen. 
 

Dit is dan tevens het laatste evenement voor 2016 . 
Het was een mooi jaar, het 40 jarig bestaan hebben we gevierd en dat 

was een succes en erg gezellig. 
 
2017 staat voor de deur en dat betekend dat we aan de slag kunnen om 

te proberen alle evenementen van 2017 tot een succes te maken. 
 
Het eerstvolgende evenement is de Nieuwjaarsborrel op 15-01-2017 vanaf 

15.00u 
Wij als bestuur hopen natuurlijk op een grote opkomst want: “hoe meer 

zielen, hoe meer vreugde”. 
 
Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen en een gezellige jaarwisseling 

toe. 
 

Het bestuur.  
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Nummer 3, november 2016                     

  

 9 

Treffen 2016  
 

Op 2, 3 en 4 september was het weer zover, ons jaarlijks terugkerende 
motortreffen. Het zal een heel ander treffen worden dan we gewend zijn 
in vele opzichten. 

 
Allereerst was er door een vergissing helemaal geen groen weideland ter 

beschikking (schrikken dus). Doordat het oude terrein links van 
Poeltjelaan 23 moest worden omgeploegd (moet iedere 5 jaar). Hier heeft 
de eigenaar natuurlijk geen belang bij, maar deze was in de 

veronderstelling dat het stuk rechts naast de woning (ongeveer even 
groot) pas een jaar later van een ander gewas moest worden voorzien, 

maar dit bleek ook dit jaar aan de beurt te zijn. Anders hadden we daar 
onze tenten neer kunnen zetten. 
Om een lang verhaal kort te maken, de eigenaar is voor ons op zoek 

gegaan een gaf ons een paar locaties die we eventueel mochten 
gebruiken. De keuze was snel gemaakt, op ± 150 meter van de oude tent 
locatie, weliswaar net aan de andere kant van de straat, wat misschien 

een ander probleem zou kunnen geven…stroom. Maar met nog de vele 
regen van het jaar eerder in ons achterhoofd was dit het hoogst gelegen 

stuk weiland dus is onze keuze toch daarop gevallen. 
Je weet maar nooit wat het weer doet, goed geregeld dus. Bedankt 
namens M.C. Bartje! 

 
Stroom en water leek dus het volgende probleem, want om nou met 150 

meter kabel langs de weg te gaan leuren leek ons geen goed idee. Nog 
afgezien of het wel voldoende spanning geeft. 
Dus stapte de buurman naar de buren die naast het weideperceel wonen, 

en ziedaar deze mensen hadden er geen enkel probleem mee dat er zo’n 
horde motorrijders naast hun woning kwamen kamperen. Sterker nog, we 
kregen de sleutel van de woning om zo de nodige stroom en water te 

kunnen gebruiken omdat ze er zelf het hele weekend niet waren. 
Uiteraard hebben we dit vergoed ook al wilden ze dit in eerste instantie 

niet. 
Hier geldt weer wat ik al eerder schreef, geweldig dat er op zo’n streekje 
zoveel noaberhulp is. 
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De week voor het treffen is altijd een hectische week, alle inkopen moeten 

worden gedaan, heel veel dingen die geregeld moeten worden, zodat er na 
afloop ook niet te veel producten overblijven wat weer schade aan de 

clubkas kan opleveren. Maar zoals het nu lijkt is het weer gelukt. 

Woensdag 31 Augustus spreken we af om 9:30 uur op Poeltjelaan 23, 
onze gastvrouw heeft de koffie al klaar. Na wat  dingen te hebben 

doorgesproken gaan we de aanhangwagen en de auto leeg halen, de auto 
en aanhanger moeten gebruikt worden voor het vervoer van al het losse 
M.C. Bartje materiaal naar het 150 meter verder gelegen andere weiland. 

Gelukkig komt de grote legertent mooi op tijd zodat we met het 
vloerleggen en inrichten van de tent ook op tijd klaar zijn, zodat het geen 

nachtwerk wordt. 
Op vrijdag 2 september beginnen we met het opstarten van de in de tent 
aanwezige attributen, de radio/cd speler, koffieautomaat en gaskookplaat, 

water, stroom, verlichting enz. 
Ook worden bij het huis het toilet en de wasbakken aangesloten en het 
inmiddels gemaaide gras in hooivorm bij elkaar geharkt. 

 
Zo rond 15.00 á 16.00 uur kwamen de eerste gasten aangereden, ze 

keken natuurlijk eerst 
vreemd op; gewend 
aan het weiland aan 

de linkerkant en nu 
ineens aardappelen. 

Maar hoe verder de 
dag en avond 
vorderde hoe voller 

het nieuwe veld werd.  
 
Helaas bleef het ook dit jaar niet geheel droog op vrijdagavond, tijdens 

het frituren moesten we in rap tempo de partytent opzetten. Gelukkig was 
het maar een korte bui zodat we later op de avond weer rond het 

kampvuur plaatsnamen. 
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In het begin van dit verhaal zei ik al dat het ander treffen zou worden, 
naarmate de avond vorderde des te meer lawaai er op de naastgelegen 

spoorbaan ontstond in de vorm van het uittillen van zowel de rails, 
spoorbielzen en het grind, doorslijpen en bijslijpen opnieuw intrillen, al 
met al een oorverdovend kabaal, ondanks dat het zich verder van ons 

verwijderde. 
Dat er wat met het 

spoor ging gebeuren 
hadden we van te voren 
al gehoord, alleen we 

dachten dan rijden er 
ook geen treinen. mooi 

toch!, lekker rustig….  
Al hadden 25 langs 
rijdende treinen minder 

gestoord als deze werkzaamheden.  
Voordeel; meestal  is het 3:30 uur voor de laatste mensen de tent in 
duiken nu om 2:30 uur, alleen leverde dit nog veel minder slaap op. 

 
De volgende dag (zaterdag dus) was de koffie om 08:00 uur al weer 

klaar, het weer was prima. 
De tent medewerk(st)ers hadden handen te kort, wat wil je ook met 70 á 
75 personen, toch verliep alles soepeltjes, iedereen kreeg z’n natje en 

droogje.  
Rond de klok van 13:00 uur begon zich een lang lint van motoren (25 

stuks inclusief de zijspannen) te vormen op het veld en langs de weg, we 
gaan een door een van onze leden en zijn vader uitgezette toertocht 
rijden. De route leidde via Muntendam, Veendam, Oude Pekela, 

Wedderveer, Wedde, Bellingwolde, Klein Ulsda, Beerta en Finsterwolde 
naar Oostwold. 
Hier aangekomen 

gaan we een bezoek 
brengen aan een 

particuliere motor 
museum.  
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De ± 35 á 40 deelnemers krijgen hier gratis entree en drinken 
aangeboden door M.C. Bartje vanwege het 40 jarige bestaan van de club. 

Dit werd uiteraard door de deelnemende rijders zeer op prijs gesteld. 
Nog meer stond men versteld wat deze mensen in hun dubbele garage 
tentoon hadden gesteld, daar stonden motoren die veel van ons nog nooit 

hebben gezien. Een paar had hij buiten gezet zodat je ze ook kon horen. 
 

Na ± een uur zijn we weer op de motoren gestapt, nadat ik het sein 
“rijden maar” had gekregen gingen we via Midwolda, Scheemda en 
Noordbroek terug naar het treffen terrein in Zuidbroek. Dit alles gebeurde 

onder ideale weersomstandigheden voor motoren en rijders. 
Nadat een ieder zijn motor weer bij 

de tent heeft gestald wordt de 
motorkleding weer uitgetrokken. 
We gaan ons opmaken voor de 

jaarlijkse BBQ, in de tent worden de 
BBQ pakketten uitgedeeld aan de 
treffenrijders die deze besteld 

hebben. 
Ook dit jaar is het vlees van onze 

motorrijdende slager weer prima 
voor elkaar, hij kwam uiteraard zelf 

ook naar ons treffen. Ook de familie die als reddende engel voor 

vervangend weiland zorgde mengde zich onder de BBQ’ers, allemaal heel 
gezellig dus. 

 
Net op tijd was de BBQ klaar, er diende zich opnieuw regen aan waardoor 
de jaarlijkse prijsuitreiking door onze voorzitter vanuit de grote legertent 

werd gedaan. Deze keer hadden we 4 prijzen te verschenken in plaats van 
5. De verst wegkomende deelneemster buitenland was deze keer door 
pech met haar eigen motor als passagier met manlief mee gekomen. De 

prijswinnaars kregen uit handen van onze voorzitter alle vier een RVS 
beker met als opdruk het 40 jarige jubileums logo van M.C. Bartje. Allen 

waren ze erg blij met de beker, ik zou zeggen maak er veel gebruik van. 
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Inmiddels was de regenbui 
over en werd het kampvuur 

opgestookt, menig (sterk) 
verhaal deed de ronde met 
op de achtergrond natuurlijk 

hoe kan het ook anders het 
decor van de trein. Het gaf 

het geheel best wel een 
beetje een mysterieus 
tintje, moest alleen wat 

minder lawaai maken…Maar onze gasten maalden er niet om en lieten het 
gewoon over zich heen komen, het feest ging door tot in de kleine 

uurtjes. Toen iedereen ging slapen hebben we het kampvuur gedoofd en 
de tafels en stoelen afgenomen met een doek zodat alles er voor het 
ontbijt om 08:00 uur ‘s morgens weer spik en span uitzag.  

 
Zondagmorgen waren zoals gewoonlijk al veel mensen aan het oppakken, 
het was al vroeg een drukte van belang bij het toilet en de wasbakken. 

Nadat de meesten nog even genoten van een stevig ontbijt gemaakt door 
onze tent medewerk(st)ers werd er afscheid genomen en werden we 

bedankt voor het prima verzorgde treffen. 
 
Als alle bezoekers zijn vertrokken blijven de helpers over, deze beginnen 

het hele spul weer op de aanhangwagen te laden en terug te brengen 
naar de opslagplaats achter de garage.Het is altijd een hele toer om alles 

erin te krijgen, maar met wat passen en meten lukt het weer. 
Dan is het tijd voor de helpers om zelf ook nog even van de soep en 
andere etenswaren te genieten, tijdens het eten wordt er natuurlijk 

nagepraat over de belevenissen op en van het treffen. 
Ook dit jaar kunnen we weer terug kijken op een heel mooi treffen met 
redelijk mooi weer een hele grote deelname, ik denk groter dan de 

afgelopen jaren vele nieuwe gezichten. 
Rest mij nog iedereen te bedanken voor zijn of haar inzet op welke wijze 

dan ook. 
 
Een M.C. Bartje lid. 
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40 Jaar M.C. Bartje. 
 

In het vorige clubblad heeft een uitnodiging gestaan voor de viering van 
het 40 jarig jubileum van onze club. 
Er werd in vermeld dat we bij het Zalencentrum-Cafè Hingstman werden 

verwacht om er te gaan eten. 
Wat er niet vermeld stond was dat we zouden gaan bbq`en. 

De dames waren allemaal netjes gekleed en liepen er nog zomers bij. 
Het was een wat frisse avond en er was geen rekening mee gehouden dat 
we naar buiten  zouden moeten om ons eigen eten klaar te maken. 

 
Henk had de BBQ al warm toen iedereen arriveerde, de gasten hadden 

toen wel in de gaten dat de bbq centraal zou staan deze avond. 
We hebben eerst koffie gedronken en iedereen welkom geheten. 
De zaal liep al snel vol, bijna alle leden waren er, super! 

Intussen heeft Henk het buffet klaar gemaakt waar vlees, salades en 
aanverwante artikelen werden neer gezet die we konden gebruiken. 
Het buffet zag er heerlijk en verzorgd uit, mijn complimenten aan het 

Zalencentrum-Cafè Hingstman! 
 

Al gauw lagen de eerste stukken vlees op de bbq en was het een gezellige 
boel buiten en het was niet eens koud omdat de bbq loeiheet was. 
Ook binnen was het een drukte van belang, iedereen had wel wat aan 

elkaar te vertellen, de sfeer was reuze gezellig. 
Toen het buffet zo goed als leeg gegeten was hebben we van het bestuur 

een schildje aangeboden gekregen met daarop het logo van de club met 
het opschrift: M.C. Bartje 40 jaar, een leuke herinnering. 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond. 

Op naar de volgende 40 jaar! 
Sonja. 
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Herfsttinten toertocht 9 oktober 2016 
 

Na het vele geluk dit jaar met de toertochten laat vandaag het weer ons 
enigszins in de steek. 
Maar dat weerhoudt gelukkig menig motorrijder niet om toch deze 

toertocht te gaan rijden.  
 

Na woensdagmiddag de route na gereden te hebben vandaag toch maar 
de thermo-jas aan  gedaan in plaats van het leer.  
Na de koffie nog vlug buienradar gecheckt, op de motor en met een 

groepje van 8 motoren op pad.  
 

De route slingert over mooie wegen waarbij het je soms toch weer 
verbaast dat er nog wegen zijn rond Zeijen die je nog niet hebt gereden.  
De wegen liggen er goed bij, sommige zijn mooi strak en net opnieuw 

geasfalteerd, (dat hebben Mark en Mark natuurlijk geregeld) en redelijk 
schoon. In deze periode maak je dat ook wel anders mee.  
Halverwege de route hebben we een koffiestop bij de vlomarkt in 

Winneweer ingelast.  
De volgende keer neem ik hier ook maar chocolade melk want de koffie 

brrrrr, niet te drinken!  
 
Hierna besloten we onze weg weer te vervolgen. De route slingert mooi 

verder over leuke landweggetjes en leidt ons naar Termuntterzijl. 
De toertocht eindigt bij het Vispaleis waar Sonja en Lies zitten te wachten 

op de deelnemers om die uit te schrijven.  
Na een heerlijk portie kibbeling en een frietje weer terug naar Assen, ook 
binnendoor maar dan wel via een kortere route.  

Mark en Mark, het was een toproute ! 
 
Rob van den Brink. 
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