
Hallo  motormuizen, voor 
jullie een nieuwe editie 

van ons clubblad! Het win-
terseizoen is nog maar net 
afgesloten met een heerlijk 
ontbijt in ons clubhuis of  het 
motorseizoen draait al weer 
op volle toeren en er al weer 
diverse activiteiten de revue 
gepasseerd zijn. Alle ins en 
outs te lezen verderop in De 
Story of...! En jullie weten het, 
De Story of... bestaat door het 
inleveren van copie door de le-
den of  anderen. Dus doe jullie 
best voor nieuws-
brief  nr. 5! Slotda-
tum voor inlevering 
is 25 juni 2009.
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Op 4 april heeft de winteractiviteit plaatsgevonden, wederom 
onder grote belangstelling. De organisatie was in handen van 
Hans en Peter, het was lowbudget en onbekend bij de deelne-
mers wat we gingen doen. We verzamelden allemaal keurig op 
tijd (uhum) bij ons clubhuis, namelijk 19.30 uur, en vertrokken 
om 20.10 uur richting??? Na een 
reis van jawel 10 minuten en enkele 
automobilistjes geplaagd te hebben 
met de flits van een digitale camera 
uit het open dak van de cabrio van 
Grad, streken we neer in Boxmeer, 
in Stube Blick. Daar kwam de heerlijke geur van Douwe Egbert 

al uit de voegen van de Stube en 
binnen was er heerlijk gebak! Al 
snel werd er over gegaan op het 
avondvullend programma! Het 

eerste deel was een quiz 
met moeilijkheidsgraad 5 

(hoogste graad), maar dat kunnen de echte mc-ers natuurlijk 
wel aan. Al hoewel er wel menig hersencel gekraakt moest 
worden werden veel van de vragen correct beantwoordt. 
De quizmasters hadden er een flinke kluif  aan de spelregels 
in de hand te houden, want er werd natuurlijk wel gepro-

beerd bij de diverse groepen antwoorden weg te kapen.
Het tweede deel stond in het teken van de oergezellige 
oud Hollandse spe- len. Dit werd individueel gespeeld en er 
werd op het scherpst van de snede gestreden. Tussen door 
werd de inwendige mens verwendt 
met heerlijke huisge- maakte soepen 
met stokbrood door m e e s t e r k o k 

Hans wat later prachtig uitgeser- veerd werd door 
meesterober Peter. Verder deden we ons 
tegoed aan lekkere saté met rijst! Dit alles 
ging zo door tot in de kleine uurtjes met als 
uiteindelijke winnaar Marian en Joop had de 
prijs voor…..? ( de redactie weet het echt 
niet meer) Kortom een zeer geslaagde 
avond, dus organisatie bedankt, en Hans 
en Gerda be- dankt voor jullie gastvrijheid!



Reisverslag weekendje Cochem 21 en 22 maart 2009

Tijdens de 1e zondag van maart werd het idee geopperd 
om tijdens het Tinaweekend af te reizen naar Cochem. En 
zo geschiedde het dan ook. Het weer was goed op die 21e 
maart, de lente begon dit jaar met een kleine 20 graden. Om 
10.30 uur verschenen we met 3 motoren aan het vertrek na 
eerst een heerlijk bakkie koffie gedronken te hebben in Hui-
ze Winne2. De motoren vers uit het vet zetten we koers rich-
ting Eiffel. De weg vinden we ondertussen met de ogen dicht, 
bijna letterlijk na een zware ledenvergadering de avond 

ervoor! Natuurlijk wip-
pen we ook even aan bij de Nurburgring om naar die stun-
tende coureurs te kijken. Dan het laatste mooie stuk richting 
Cochem. Tijdens het binnen rijden van Cochem zien we al dat 
de Bacchus-Keller nog niet uit zijn winterslaap 
is ontwaakt. Maar dat is een zaak voor later, we 
moeten eerst iets vinden om de nacht door te 
brengen. We gaan voor zimmerfrei aangezien 
de camping ook nog niet geopend is. Maar goed 
ook want de temperatuur zondagochtend was 3 graden boven 
nul en om dan onder een nylon doek in een slaapzak te gaan 
liggen geeft nou ook weer niet het ultieme campinggevoel! Na 

heel veel aanbellen hebben we eindelijk beet. Huize Regina wil ons wel hebben, maar wij staan 
dan ook bekend als de nette uitvoeringen onder de  motorrijders. De motoren mogen zelfs 
binnen staan. Na onze spullen op de kamers gedeponeerd te hebben gaan we op zoek naar 
een heerlijk pilske en Anita natuurlijk un lekker bekske koffie. Daarna gauw iekus douchen en 
dan een lekker hapje eten. We gaan voor de verandering eens een keer naar de Italiaan aan 
het begin van de brug. Heerlijk gegeten en dan zetten we koers richting Bacchus, maar voor 
we goed en wel de deur van de Italiaan achter ons dicht trekken horen we onder uit de kel-

der een gezellig muziekske komen en valt ons 
oog op een pamflet dat er daar een gezellige 
avond aan de gang is. Wij naar beneden. Druk, 
ze hangen met de benen buiten….!!!! We kon-
den nog net een mooi plaatsje voor ons vieren 
bemachtigen. Onder het genot van een biertje 

en moezeltje, een dansje en van alles en nog wat naderd de avond 
rond 3.00 uur zijn einde. Dit discotheekje is zeker een aanrader 
voor een volgend bezoek aan Cochem. Zondagmorgen zitten we 
om 9.30 uur aan het ontbijt met uitzicht op de moezel en op Bacchus. We bereiden ons voor op 
het geheel andere weertype waar we tijdens de terugreis mee te maken krijgen. Brrrrr koud! 
Na alles weer op onze brommers gepakt te hebben starten we de motoren, althans Debby. 

De Honda van Tonnie weigert dienst, hij doet helemaal niks meer. Ja 
ja ja, denk, denk, denk, zou het aan die vis (geloofsvis, je weet wel) 
liggen die achterop de auto van de eigenaar van huize Regina ge-
plakt zit? Ondertussen Gerard vol vertrouwens de motor naar buiten 
gerold, sleutel om, knopje drukken en ……………..ook niks. Er wor-
den allerlei kre- ten geslaakt die menig mens 

maakt als iets niet helemaal gaat zoals men wenst (binnenkort te zien 
in de bios) en plots stut de eigenaar bo- ven op het balkon te zwaaien 
met een rozenkrans, of wij die vergeten waren!!! Nou nee, niet echt.
Uiteindelijk was er een behulpzame duitser die met startkabels 
ons uit de brand kon helpen. Na ver- traging van een uur doet al-
les en iedereen het weer en gaan we richting huis. Het moet ge-
zegt, het was ietwat koud en wat nat maar ondanks dat was het een erg gezellig weekend.



sie maar volgend jaar ben je 
weer van de partij, oké? Bij 
goed weer zullen we onder-
weg op een idyllisch plekje 
gaan picknicken. Bart en An-
nie zijn op voorverkenning ge-
weest (zie foto in het groen) 
en volgens hen is het een 
mooie accomodatie en zeker 
een gebied waar we mooie 
tochten kunnen gaan rijden, 
en het centrum van het stadje 
Blankenburg ligt op nog geen 
10 loopminuten. Het is op de 
kop af  500 km rijden waarvan 
we de laatste 200 km door 
een mooi bosrijk gebied zul-
len rijden. De weersvooruit-
zichten zijn erg gunstig, het 
wordt donderdag een graad 
of  20, we hebben het wel 
eens slechter getroffen! Over 

de vertrektijd, 
spullen die we 
zelf  mee moe-
ten nemen en 

verdere informatie die voor 
de hemelvaartgangers van 
belang zijn ontvangen jul-
lie zondagavond een mail.

* De babbelbox voorlo-
pig nog babbelbox heet.
 *     Grad 5 april jarig was, en hoe 
zat het nou, gaf  ie een rondje of  
was het toch een feestje?????
* In juli Story of  nr. 5 verschijnt.

 Ontbijt!
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Hemelvaartweekend.

Wist u dat...?

Traditiegetrouw sluiten we 
het winterseizoen af met een 
overheerlijk ontbijt, tot in de 
puntjes verzorgd door ons al-
ler Loes, in ons clubhuis. Half 

10 werd er aangeschoven 
in de serre. Dit jaar was de 
fitheid van de mc-ers enigs-
zin minder dan andere jaren 
doordat het de avond ervoor 
toch weer te laat is geworden 
maar wel gezellig in Stube 
Blick. Alles werd dan ook tot 
in detail nog eens doorgeno-
men en ondertussen deden 
we ons weer tegoed aan een 
heel assortiment brood met 
natuurlijk het kroketje, wat 
met veel zorg door Loes was 
bereidt. Trouwens weten jullie 

nog dat we 
het hadden 
over het fiet-
sen over de 
b o u l e v a r d 
wat sinds 
dat weekend 
toegestaan 
was? En 
dat de dis-
cussie ging 
over een 
bord dat er 

zou staan met verboden voor 
fietsers? En dat Loes dat wel 
eens ging bekijken, ze moest 
even later toch op de fiets 
naar het hockeyen? We zou-
den het nog wel horen van 

Loes…………nou horen had-
den we het bijna kunnen doen 
want Loes fietst de boule-
vard op en wat gebeurd er, 
haar hockeystick valt uit haar 
mand aan het stuur en slut 
zo tussen de spaken en hup, 
daar slut Loes over de kop! 
Gelukkig viel de schade mee, 
maar wat het resultaat van 
haar zoektocht nou uitein-
delijk geworden is weten we 
nog niet……stond dat bord er 
of stond het er niet?????????

A.s donderdag 21 mei reizen 
we af naar de Harz voor 4 da-
gen motor en an-
der plezier. We 
vertrekken om 

7.00 uur bij ons clubhuis, met 
een volle tank en verwachten 
rond de klok van 17.30 uur bij 
villa An der Teufelsmauer aan 
te komen waar we ontvangen 
worden door Jan en Janet, 
de nederlandse eigenaren 
van het huis. We zijn dit jaar 
met 13 deelnemers, helaas 
heeft Gerda af moeten zeg-
gen omdat er gefeest wordt 
in haar familie op zaterdag en 
feestneus als Gerda is wordt 
ze daar verwacht, dus Gerda 
voor dit jaar krijg je permis-


