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      Het BMC-tje. 
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Voorwoord… 

Het is me al jaren niet meer over komen maar het 

motorseizoen is voor mij pas half april begonnen, wat 

zal de reden hier voor kunnen zijn. 

Slecht weer, erg druk met van alles en nog wat, of te 

wel geen gelegenheid, maar als het blauwe gevaarte 

terug is van de dealer, en ik de eerste metertjes 

er mee hebt gereden, kijk ik alleen maar voor uit, naar 

de planning voor dit jaar. 

 

De toercommissie heeft de Oranje rit klaar, de puntjes 

zijn op de i gezet door Onno en Jan,het zonnetje is 

gereserveerd, wat willen we nog meer, nou ja 

heel veel inschrijvingen natuurlijk, ook verwachten we 

heel veel leden die mee rijden, en anders kom je 

gewoon een bak koffie of thee halen in de Kleurvogel. 

 

Ook hebben Karin en dit persoontje alweer een 

vergadering achter de rug, de opkomst was om een 

traantje weg te pinken, dan denk je over een uurtje 

staan we weer buiten, kunnen we snel even naar de 

Kringloopwinkel, ja we houden wel van al die mooie 

historische spulletjes, maar wat dacht je wat?            

Is er zo’n persoon die honderd van de onnozele 

vragen ging stellen, ieder in zijn waarde laten maar dit 

is irritant, dus zijn we te laat om naar de 

antiek winkel te gaan, volgende keer maar. 

 

Even jullie aandacht, Paul de Vries is aan zijn knie 
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geopereerd, en om hem snel weer op de  

been te helpen zal een kaartje, mailtje, berichtje of 

telefoontje, zeker helpen. 

Paul heel veel sterkte en beterschap. 

                                                                               

                        Els 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 Namens de toercommissie  

nodigen we jullie uit om de volgende toertochten mee 

te rijden.          

                          CLUBRIT APRIL.  

De clubrit voor April is uiteraard onze eigen Oranjerit. 

Koningsdag 27 april wordt deze verreden.             

Start vanuit de Kleurvogel, Tolweg 1, Baarn.        

Gratis voor leden, niet-leden 5 euro.                        

Lengte ± 200 km., starten van 08.30 – 12.00 uur. 

Route op papier en Garmin Gps.  

Tot dan!! 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

10 mei 2016. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

 

Zaterdag 23 april.   

Bardienst: Onno en Akke.   

Aanvang 20.30 uur. 

‘de Kleurvogel’  

Tolweg 1, Baarn. 

…Baarn. 
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In de maand april is jarig:  

 

Jeltje Harnmeijer. 

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  

 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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Xperts voor alle rondreizen, vliegreizen, motor- en autoreizen, 
busreizen, singlereizen, stedenreizen, vliegtickets, overtochten, 
huurmotoren en auto's, appartement, hotels en bungalows en wat 
maar denkbaar is waar ook ter wereld. 
 
VX Reisbureau Dream Travel 
Meenthof 45 
1241 CZ  KORTENHOEF 
 
T  035 - 656 85 85 
E  kortenhoef@vx.nl 
W www.vx.nl/kortenhoef 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

 

 

 

 

 

http://www.vx.nl/kortenhoef
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24 maart 2016. (de fietspad-rit) 

Eigenlijk zou het 13 maart al zo ver zijn.                       

Het was die zondag prachtig weer en de accu stond 

sinds gisterochtend aan de lader. Echter, na aansluiten 

op die prachtige zondag zei het beest echter alleen 

maar……tik……, en verder niets meer.  

Chips, om het zo maar even te zeggen.                 

Meteen de site van de dealer gecheckt voor een 

andere accu. Dat bleek zo’n 150 euries te gaan 

worden. Toch maar even verder shoppen, en ik kwam 

bij Mymotor.nl uit, waar ze voor minder dan de helft 

een vervangingsaccu hadden van het merk Motobatt. 

Dat bleek een gerenommeerd Amerikaans merk te 

zijn, dus direct maar een besteld.                                      

Twee dagen later was ie er al, en hoewel het een ‘plug 

and play’ accu behoorde te zijn, heb ik ‘m toch maar 

even aan de lader gezet. Wat extra prik kan nooit 

kwaad.  

En die 24e maart was het dan eindelijk zover.      

Bewolkt maar droog, 9°C. Accu in het beest, kabeltjes 

aansluiten, en………….. na even ronddraaien kwam dat 

machtige 1300cc-blok tot leven. YESSSSSSS!! 

Vlug de motor-outfit aangetrokken, de Garmin 

meegepakt en op pad!                                          

Eerst even langs de enige benzinepomp in Zwolle waar 

je nog gratis je banden kan oppompen, (elk 50 cent 

muntje is er 1, nietwaar) en waar ze toevalligerwijs 
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ook de goedkoopste benzine van Zwolle hebben. 

Benzine had ik niet nodig, want je moet je motor 

natuurlijk altijd volledig afgetankt wegzetten, en lucht 

bleek ik ook niet nodig te hebben, keurig 3 bar achter 

en 2,8 bar voor.  

Richting Ommen, en op goed geluk wat weggetjes 

links en rechts gepakt. Op een gegeven moment zag ik 

de Overijsselse Vecht en besloot die een eind te 

volgen. Het platteland werd steeds ‘platter’ en het 

klinkerweggetje veranderde helaas in een zandpad.         

Lekker dan. Nou ben ik normaal niet vies van een 

stukje onverhard, zoals de deelnemers aan de 

Mijnhoutoer 2015 uit ervaring weten, maar zo’n eerste 

rit na de winterstop zit ik er niet op te wachten.                                                                

Dus het fietspad maar genomen.                             

Na nog een mooi stuk richting Dalfsen zag ik een bord 

met ‘Vistrap/stuw, Vilsteren’.                                  

Dat leek me wel wat voor een pauzepuntje.                 

En inderdaad, na een stukje over Camping Bosvreugd, 

waar men verbaasd/benauwd naar die motorrijder 

keek, kon ik op de stuw stoppen, vlak vòòr het bord 

‘VERBODEN TOEGANG, art. 461, Wetb.v.Strafr.’      

Een mooi stukje Overijssel, en na wat fototjes besloot 

ik om de stuw over te steken, want daar leek een weg 

te liggen. Helaas, aan de overkant was geen weg, 

maar een fietspad naar Vilsteren. Dan dat maar 

gevolgd, en gelukkig was het vandaag niet druk, want 

de enige fietser die ik tegenkwam keek niet bepaald 

vriendelijk! 
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In Vilsteren de Garmin gezet op ‘kortste weg’ en ‘naar 

huis’. Dit levert leukere weggetjes op dan de ‘Bochtige 

wegen-knop’, want die stuurt je hoofdzakelijk over 

doorgaande wegen. En via ‘kortste weg’ ga je echt 

binnendoor.                                                          

Deze donderdagmiddag was een echte ‘geniet-

middag’, en een mooi aanloopje naar de 1e clubrit van 

a.s maandag, de 2e paasdag.                               

Misschien daarover meer in dit blad, afhankelijk van de 

weersomstandigheden die dag. 

Groetjes uut Bluefingercity, en allen een mooi 

toerseizoen gewenst!!  

Onno. 

Ps. Even in de motorrekeningen gecheckt wanneer ik 

m’n vorige accu had gekocht. Die bleek uit oktober 

2004 te zijn. De originele accu die erin zat toen ik de 

Yamaha nieuw kocht. 11 jaar met een accu!!! Die heeft 

z’n geld dus wel opgebracht.                                  

Nooit aan de druppellader gehad, maar s’winters onder 

het bed, en in t voorjaar 24 uur aan de lader.  

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

 

 



12 
 

                             Beste leden, 

Zoals jullie weten is er elke clubavond een bardienst. 

De laatste tijd wordt die steeds door Els verzorgd. 

Maar het zou ook wel eens fijn zijn als Els een keer 

lekker kan blijven zitten en dat een ander de bardienst 

verzorgd, en ook aan het eind van de avond de boel 

dan weer opruimd, en de toiletten even nakijkt. 

Vandaar dat we jullie oproepen om je op te geven voor 

een bardienst.                                                       

Denk er even over, en kijk even in de agenda.                                                                                                                                          

23 april Onno en Akke.                                                                  

21 mei …..?.....                                                                   

25 juni …..?.....                                                                  

24 september Ruben en Carina.                                                             

22 oktober …..?.....                                                             

19 november …..?.....                                                         

17 december …..?..... 

Els doet de boodschappen en opent                             

en sluit de Kleurvogel. 

Bel Els, en geef je op. Dan hoor je meteen hoe laat je 

verwacht wordt aanwezig te zijn.    
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 van Heerdt Motoren 

Oosterengweg 8a 

1221 JV Hilversum 

Tel: 035-683 57 53              

www.vanheerdtmotoren.nl 

Voor alle BMC-leden 15% 

korting op banden en 10% 

korting op kleding. 

http://www.vanheerdtmotoren.nl/
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                     Toeren, loeren en kanen. 

Beste leden, 

Zoals tijdens de jaarvergadering medegedeeld 

organiseren we zaterdag 21 mei een mooie 

gevarieerde toertocht. 

 

Aansluitend/eind van de middag is er dan een buffetin 

het clubhuis.                

   

Een en ander zal ergens voor in de middag beginnen, 

eindigen zien we wel.                                              

De exacte aanvangstijd komt later in het clubblad.  
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Uiteraard moet je je aanmelden voor dit evenement, 

zodat we voor het buffet genoeg te kanen kunnen 

laten aanrukken.                                                       

De rit is geschikt voor motoren en auto’s, zodat de 

weersomstandigheden deze dag in ieder geval geen 

belemmering zullen zijn.  

Voor de leden is dit evenement gratis en van         

niet-leden vragen we € 7,50. (inclusief drankjes) 

Aanmelden kan bij Els, Karin en Onno. (zie clubblad 

index) en uiterlijk tot 2 mei. 

We hopen uiteraard in groten getale. 

Groetjes,                                                                

Karin, Els en Onno. 

.     .     .     .     .     .     . 


Niet wachten, maar meteen even mailen/bellen!!!!! 
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Das lang gelejuh….. 

In deze rubriek komen foto’s langs van leden. 

Sommigen van heeeel lang geleden, andere meer 

recent. Herken je jezelf nog?? 
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Clubweekend!! 

Vrijdag 2 t/m maandag 5 september vind het jaarlijkse 

clubweekend plaats.                                                  

Dit jaar gaan we naar Kuchelscheid bij Bütgenbach in 

België. Pal op de Belgisch/Duitse grens.                        

260 km van Baarn.  

Daar hebben we een huis gehuurd met 5 slaapkamers 

voor 10 personen. Voor bijzonderheden zie;                  

http://www.belvilla.nl/vakantiehuizen/cottage-gite-

kuchelscheid-10-personen-BE-4750-08              

 

Deze mooie streek heet ‘Hoge Venen’ en biedt het 

beste van 2 landen. Geef je dus snel op, vol=vol. 

Alle kosten voor dit weekend worden hoofdelijk 

gedeeld, dus hoe meer personen, hoe goedkoper.  

Aanmelden bij Karin of Ruben. (zie index blad). 
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1e clubrit van 2016. 

Voor deze rit waren de (mijn) verwachtingen hoog 

gespannen. Dit zou nl. de 1e keer zijn dat ik een route 

bij een andere club met de Garmin zou rijden.           

Ik had er zin in. Helaas waren de weersvoorspellingen 

voor zowel 1e als 2e paasdag slecht.                       

Zelfs voor 2e paasdag code geel ivm storm en onweer. 

Nou, ik kan je vertellen dat terwijl ik dit tik, 2e paasdag 

15.18 uur, de zon volop schijnt, en ik er net een hele 

mooie tocht op heb zitten met een enkel spettertje.  

En wel wat wind ja, maar om nou te zeggen 

…tsjongjonge wat stormde het…?!??  

Zondag hadden de weerpipo’s het al helemaal mis, dus 

ik vond het al jammer dat er zondagavond wat 

afzeggingen via de mail binnen kwamen…… (vaak ben 

je te bang…. ;))                                                

Maandagmorgen nog even contact gezocht met de 

toercommissie, maar een moest er werken, en de 

ander had maar 1 poot ter beschikking.                  

Das overmacht, en doe je niet veel aan.                  

Het zag er naar uit dat ik alleen zou gaan, dus ik 

besloot dan maar niet helemaal naar Driebruggen te 

gaan (en de kans op een kilo kaas te laten lopen).     

In Harfsen, hier 60 km vandaan, had Mc HAMAC 

vandaag de 1e openingsrit uitgezet. Aldus die kant 

opgegaan. Harfsen, een klein dorpje ten zuid-oosten 

van Deventer. In de kantine van de sporthal werd de 

Garmin geladen. Of ik een track of een route wilde??? 
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Met een track moest ik zelf nog een en ander doen in 

de Garmin, en een route was ‘plug and play’.              

Nou, doe dan de route maar…. En inderdaad, na een 

druk op ‘GA’ kon ik vertrekken. Vanuit Harfsen 

zuidelijk ri. Varssel, Halle-Nijman, 

        

                
Westendorp, Sinderen, Gendringen, Megchelen, 

Netterden en dan zit je ineens in Duitsland, Nordrhein-

Westfalen om precies te zijn. 
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Het was tot nu toe geen verkeerde rit.                     

De route was erg mooi en via de Garmin ipv papier 

beviel prima.                                                             

Ik heb geen ‘oortjes’ in de helm, dus rij via het 

scherm. Maar dat gaat prima. Je leert al doende goed 

inschatten hoever het nog is wanneer je een volgend 

punt nadert. 

Dit stukje Duitsland was een beetje de kers op de 

taart. Via Emmerik naar Hoch-Elten. Prachtig mooie 

route, en zelf een stuk berg-op. 
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Daarna Nederland weer in. Beek, Loil, Wehl, Rha.      

Af en toe dreigende luchten, maar het bleef droog. 

Bronckhorst, Baak, Wichmond, Almen en het eindpunt 

was in zicht.                                                            

In Harfsen stonden er 174 km’s op de teller.         

Helaas de laatste 10 km toch wat lichte regen, dus ik 

besloot direct door naar huis te gaan.                     

Net op de A1 brak de zon door, en de rest van de 

middag was het eigenlijk heerlijk zonnig weer. 

Zo zie je maar dat de weersvoorspelling altijd met een 

korreltje zout (was gelukkig ook net weg) genomen 

moet worden. En van wat druppels regen smelt ook 

niemand. En een gegeven paard moet je niet in de bek 

zien…???... 

Wat mij betreft was deze 2e paasdag een prima dag 

annex rit. Straks een lekkere hap afhaalchinees en de 

rest van de avond met de beentjes omhoog.  

Grtjs, Onno. 
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Beste Motorrijder(-ster), 

Hierbij nodigen wij je graag uit voor onze jaarlijkse 

motortoertocht. Onderstaand enige nadere informatie 

betreffende onze 32e Schaffelaartoertocht, die op 

zaterdag 30 april zal worden verreden.              

Start:  Café-Restaurant “de Rotterdammer”      

Wolweg 40, 3776 LP  STROE.                                     

- Vanaf de A-1: 

   Afslag 17 (Stroe / Garderen nemen.                    

Aan het einde van de afrit de borden Stroe volgen. 

Stroe inrijdend ligt “De Rotterdammer” direct over de 

spoorlijn links van de weg.                                                  

Inschrijving: tussen 10.00 en 14.00 uur !!!        

Wij zijn tot 18.00 uur op het eindpunt aanwezig. 

Lengte route: 190 km.                                          

De route van dit jaar zal je over de fraaie binnenwegen 

van de provincie Gelderland leiden.                         

Zie voor uitgebreidere informatie onze website 

mtcdeschaffelaar.nl  

Kosten: € 5,00  (zh)                            

Routebeschrijving: A4 formaat t.b.v. routerol en 

als GPS-bestand voor Garmin. 
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                                Af en toe                                                                  

komen er nieuwberichten langs over hele vreemde 

(soort) motoren. Meestal is het niks, maar deze moet 

ik hier even laten zien.                                          

Custom-bouwer Ludovic Lazareth heeft een stuk 

oergeweld in elkaar geschroefd. De LM847.               

De vierwieler wordt namelijk aangedreven door een 

nogal potente 4,7 liter V8 van Maserati die goed is 

voor 470 pk bij 7.000 toeren. Nog indrukwekkender 

misschien is het maximum koppel van 620 

newtonmeter, waarmee je – mocht de situatie er om 

vragen – moeiteloos de klinkers uit de straat trekt. 

Technisch gezien is de LM absoluut een huzarenstukje, 

zo worden bijvoorbeeld beide achterwielen, los van 

elkaar, elk door een ketting aangedreven en tekende 

de Franse constructeur ook voor een bijzondere 

dubbele fuseebesturing. Bovendien ontbreekt een 

frame als zodanig, de carbon achterzijde en alle 

andere componenten zijn direct aan op het blok 

gemonteerd. Monstrueus is ook het gewicht, Lazareth 

zelf rept over 400 kilo. Zou voor de dikke Ø 420 

millimeter remschijven met achtzuiger Nissin 

remklauwen overigens niet echt voor veel problemen 

moeten zorgen, zeker niet in combinatie met de 

vierzuiger Brembo klauwen achter. Het goede nieuws: 

volgens geruchten mag de Lazareth in Frankrijk legaal 

de straat op. Toch maar eens een proefritje 

aanvragen! Kijk voor meer foto’s op www.lazareth.fr 

 

http://www.lazareth.fr/
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                       De 27e truckers run  

In het clubblad van maart schreef Els over de 

truckersrun. Dat je dat eigenlijk een keer moet zien en 

daar moet ik els wel gelijk geven.                              

Je ziet als chauffeur een keer in het jaar de andere 

deelnemers maar er is altijd een fijne gezellig sfeer. 

Cliënten van Amerpoort, chauffeur en politie met veel 

belangstellende praten gezellig over van alles.        

Ook ik heb dit jaar weer mee mogen doen voor de 27e 

keer. Jaren met een Blokker wagen maar sinds 1998 

met een Bart Smit wagen. Dit is zo leuk want als je 

rond rijd en men kijkt naar de stoet dan springt deze 

wagen altijd in het oog bij mensen met kleine 

kinderen. Of de ouders of de kinderen zelf wijzen dan 

naar deze wagen. Maar zoals Els ook schrijft, zij staat 

altijd langs de kant helaas door de drukte en niet al te 

ruime bochten heb ik Els niet gezien.                          

Ik heb mijn knie operatie speciaal uitgesteld om hier 

aan mee te kunnen doen, de motorrun in mei was te 

lang wachten dus daar ga ik alleen naar kijken.         

Ik ben trouwens blij verrast met de kaart die ik van de 

clubleden heb gekregen. Erg leuk en heel hartelijk 

bedankt voor jullie wensen.                                       

Door de operatie die ik op 22 maart heb gehad zal ik 

de eerste tijd niet mee rijden. Ik wil wel proberen of ik 

met de club-weekend  mee kan. Dus Karin en Ruben, 

ik hoop dat ik tot augustus op de lijst mag want dan 

denk ik dat ik ga kijken of ik al langere tijd op de 

motor kan rijden. 
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Ik wens iedereen een fijn motor seizoen toe en hoop in 

het najaar weer heerlijk mee te kunnen rijden. 

                  Paul 
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OPROEP MOTO73 

MOTO73 zoekt motorrijders met een bijzonder verhaal. 

Over hun spannende (vakantie)belevenissen, hun 

zeldzame motor, hun bijzonder 

sleutel/restauratieproject, 70 plussers die niet aan 

afstappen denken etc.                                            

Geen alledaagse motoractiviteiten en/of 

gebeurtenissen en motoren kortom, maar mensen en 

hun motoren met een verhaal dat gedeeld moet 

worden.  

Ben je dat zelf of ken je iemand die hieraan voldoet? 

Mail naar jotaleurink@kpnmail.nl en vermeld in het 

kort waarom je denkt in aanmerking te komen voor 

een artikel in MOTO73. 

Een voorbeeld van een motoravontuur:                

Vastlopers: 3 mannen over het horror-moment dat 

hun motor uitviel in the middle of nowhere en zij geen 

kant meer op konden… Een prachtig onderwerp voor 

Halloween.  

Johan Leurink. 

jotaleurink@kpnmail.nl 

 

 

 

mailto:jotaleurink@kpnmail.nl
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                          BBQ             BBQ 

 

Volgens mij is de zomer nog heel ver weg, maar de 

datum voor de bbq staat vast nl. zaterdag 25 juni 

en dan is het stralend weer. 

 

Ook dit jaar beginnen we s’morgens van 10 tot 11 uur 

met de koffie wisselen we de laatste nieuwtjes uit en 

vertrekken daarna voor de toertocht en zoeken een 

gezellig eettentje voor de lunch. 

 

Om 18.00 uur wordt de prachtige bbq van Gert gevuld 

met kolen, de vlam gaat erin en de wijn, limonade en 

het tapje staan lekker koud. 

Ook het vlees is weer rijkelijk aanwezig net als de 

salades en stokbrood, sauzen en tot slot het ijsje. 

 

Dit alles kost voor de leden E 15,00 p.p incl. drank. 

Voor niet leden E 18.00 p.p incl. drank 

 

Opgeven kan t/m zondag 19 juni. 

Opgeven is direct betalen, dit kan bij 

Karin, Onno of Els 
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Rectificatie!! 

In clubblad februari is de jaaragenda van de 

toercommissie gepubliceerd. Het blijkt dat 1 rit niet de 

juiste datum heeft. 

De Bokkenrit van MTC Bicyclette uit Zutphen wordt 

niet op de 16e oktober verreden, maar                        

de 23e oktober!! 

En adhv een verzoek van de Kleurvogel is de 

clubavond oktober ook verplaatst.                                 

Van 22 oktober naar 15 oktober. 

 


