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Voorwoord… 

Eindelijk, moedertje natuur doet haar best om de 

temperatuur weer wat omhoog te takelen, want zelfs ik heb 

vandaag pas voor het eerst de motor gestart en een uurtje 

gereden, want morgen is de eerste club rit en dan wil je niet 

voor verrassingen komen te staan. 

Van de KNMV is er een uitnodiging binnen gekomen voor 

de ledenvergadering, deze is zaterdagmorgen 21 april in ‘de 

Hilt’, Hasselaarlaan in Eemnes.  

Deze vergadering is alleen voor leden dus vergeet je 

lidmaatschap kaart niet mee te nemen, aanvang 11.00 uur, 

aansluitend is er een lunch deze wordt aangeboden door de 

KNMV. 

En natuurlijk vergeten jullie onze Oranje rit op 27 april 

niet. Rij je onze rit niet mee kom dan gerust even langs 

voor een kop koffie en een babbeltje, altijd gezellig voor 

diegene die de hele dag aanwezig zijn voor de BMC. 

 

                                            Els 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

15 mei. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

In de maand april zijn jarig: 

?????, zijn we jou vergeten, geef het even door! 

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  
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       Zaterdag 21 april.  

 

Aanvang 20.00 uur.    

‘de Kleurvogel’, Tolweg 1, Baarn. 

 

…Piet en Bert.  

Clubavond!! 
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                             Beste leden, 

Hieronder staan de clubavonden voor 2018 vermeld. 

Bekijk de data even, en meld je aan voor de bardienst.  

Het zou 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 opruimt, 

en de toiletten even nakijkt. 

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.                             

LET OP!! Als je je aangemeld hebt voor een bardienst, 

maar verhindert bent, moet je zelf voor vervanging 

zorgen. Laat Els wel weten wie in jou plaats dan 

bardienst heeft. 

23 juni BBQ-rit en BBQ.                                          

22 september Karin en Els.                                      

27 oktober Carina en Paul.                                         

17 november ……..                                                          

8 december ……..                                                

 



7 
 

                  

 

        

 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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GRATIS SPONSOREN VIA SPONSORKLIKS 

 
In deze tijden van teruglopende inkomsten en oplopende uitgaven is 
de vraag gerezen hoe wij voor de club eenvoudig inkomsten kunnen 
genereren.   
 
Daarom is sinds kort onze club aangemeld bij SPONSORKLIKS, een 
site waar door online aankopen de clubrekening van de BMC 
aangevuld kan worden. 
 
Hoe werkt deze gratis sponsoring ? 
Doe online aankopen te doen bij een op deze site genoemd bedrijf 
via onderstaande link of via de Sponsorkliks-site. Elke aankoop is 
goed voor een klein vast bedrag of percentage wat een bepaalde tijd 
wordt verzameld en daarna naar de clubrekening overgeschreven.  
Bij sommige bedrijven geldt dit alleen op bepaalde artikelen of 
bepaalde diensten. (bijv. bij Euromaster alleen bij een apk).  
 
Via onderstaande link kom je in de startpagina waar onze clubnaam 
bovenaan staat vermeld.   
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?show=all  
Je kunt zoeken op artikelnaam of door op de regel daaronder de 
gewenste winkel in te typen. Bij info staat vermeld welk percentage 
van toepassing is en of er voorwaarden gelden.   
 
Let er altijd op dat onze naam bovenaan staat. Zo niet; typ onze 
naam dan in.  
Wij krijgen alleen sponsorpercentages als via bovenstaande link via 
de site van de gewenste winkel wordt gekocht.                              
 
Een greep uit de webshops:   
Bol.com, Hema, Blokker, C&A, Aktiesport, Cool Blue, Wehkamp, 
Thuisbezorgd.nl, Mediamarkt, AH, Expert, Jysk, Bart Smit, Otto, 
Samsung, BonPrix, Greetz, Huisdiersuper, Intertoys, Douglas,        

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?show=all
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Leen Bakker, Schuurman Schoenen, Medipet, Bristol, Conrad, Albelli, 
Decathlon, Miss Etam, Shoeby, Euromaster, Groupon, Halfords, 
Mega Gadgets, Van Haren, Bongo, Xenos, Brunotti Sport, Jamin, 
Koffie Discounter, Inktshop, Philips, The Body Shop, Topbloemen.nl, 
ALiExpress, New York Pizza, plus nog een ontelbaar aantal bekende 
en minder bekende webshops.  
 
Draag je eigen club een warm hart toe en maak gebruik van 
Sponsorkliks.  
 
Ben je zelf geen internetshopper dan is er vast wel iemand in familie 
of vriendenkring die dit wel regelmatig doet. Vraag of zij ons gratis 
willen sponsoren door gebruik te maken van bovenstaande link.   
 
Dank en groet, namens het bestuur,  
 
Karin. 
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      De toercommissie                         

nodigt jullie uit om mee te rijden.  

Vrijdag 27 april. De 38e Oranjerit, Baarnse Mc.                                    

Start: De Kleurvogel, Tolweg 1, Baarn.                                         

Inschrijfgeld 5 euro, leden gratis.                                                    

Lengte: 200 km.                                                                      

Inschrijven: 08.30 – 12.00 uur.                                                        

GPS Garmin: Ja. Routerol: Ja   

~~~~~~ 

Zaterdag 5 mei. De 34e Schaffelaartoertocht, Stroe.  

www.mtcdeschaffelaar.nl                                                                      

Start: Cafe/rest. De Rotterdammer, Wolweg 40,         

3776 LP, Stroe.                                                     

Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.)                                                                  

Lengte: 180 km.                                                                        

Omgeving: Midden Nederland.                                                       

Inschrijven van: 10.00 u – 14.00 u.   

Vertrek vanaf de Brink te Baarn: 09.30 uur. 

 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

http://www.mtcdeschaffelaar.nl/
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De geschiedenis van de motorgroet. 

De oorsprong van de motorrijdersgroet ligt in het 
stenen tijdperk.  

Er waren toen maar heel weinig motorrijders.               
Er waren nauwelijks verharde wegen en de wielen 

waren van steen.  
Alleen echte bikkels verdroegen de ongemakken van 

het motorrijden.  
Wanneer twee zulke bikkels elkaar tegenkwamen, 

stopten ze, stapten af en lieten elkaar de geopende 

hand zien, om zo te bewijzen dat ze er geen vuistbijl in 
hadden verborgen.                                                 

Zo is de motorrijdersgroet ontstaan. 

Winterrijders en softies.   
Onder dezelfde moeilijke omstandigheden zijn op de 

dag van vandaag nog de winterrijders onderweg.  
Motorrijders zijn ofwel winterrijders of softies.  

Softies kom je in april in het kantoor van de 
verzekeringsmaatschappij tegen, waar ze hun 

afgemelde bike weer aanmelden.  

Winterrijders daarentegen rijden door. Hun aantal is 
gering.  

Als twee winterrijders elkaar tegenkomen zijn ze heel 
blij en groeten. Vanaf April groeten winterrijders niet 

meer. Want winterrijders groeten geen softies. 
Softies herken je daaraan, dat ze in de eerste weken 

van de lente wild en met twee handen alles groeten 
wat zich op twee wielen voortbeweegt.  

Ze zijn zo opgewonden, dat ze vergeten dat iets 
verderop een bocht ligt.  

Ze hebben altijd schoon ondergoed aan - je zou 
eventueel in het hospitaal kunnen belanden. 
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De verboden groet.  
Het groeten door motorrijders is aan strenge regels 
gebonden en wordt door beginnelingen terecht als 

uiterst ingewikkeld ervaren.  
Het is omgeven door allerlei geboden en verboden.  

Het bekendste verbod luidt als volgt:  
Groet nooit een tweewieler die minder als 250 cc 

cilinderinhoud heeft, of scooters.  

Zoiets is geen motor.  
Wie uit nonchalance scooters of lichte motoren groet, 

staat voor schut en verliest zijn zelfrespect. 

Een aparte categorie: Oldtimers.  
Oldtimers worden in principe vriendelijk en vol 

bewondering gegroet ongeacht de cilinderinhoud.  
Oldtimers worden meestal door technisch begaafde 

oudere heren bereden, de zogenaamde ouwe 
techneuten.  

Die worden met respect behandeld. Kom je een ouwe 

techneut tegen, wacht je af of hij groet.  

Het groeten op de autosnelweg.  
Niet geregeld en daarom eigenlijk niet bestaand is de 

cultuur van motorrijdersgroet op de autosnelweg.  
Zelfs zeer ervaren motorrijders kunnen niet zeggen of 

men tegemoetkomende motorrijders over zes 
rijstroken en de middenberm heen, groeten moet.  

Rij-technisch wordt het groeten een probleem bij het 
inhalen.  

De klassieke linkerhand wordt door degene die 

ingehaald wordt, niet gezien. Groet je met de 
linkerhand voor het lichaam langs naar rechts, denken 

automobilisten dat je last hebt van een zwerm 
sprinkhanen of kramp in de onderarm. Sommigen 
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groeten tegenwoordig door het rechterbeen even uit te 

steken. Of dat handig is, hangt af van de snelheid 
waar men mee rijd. Het kan ook verkeerd opgevat 

worden in de trant van: ‘Rot aan de kant met je 
polyester-kruipolie-bak.’   

De "Rossi-groet".                                                   
De "Rossi-groet" (zo plat mogelijk op z'n kant, een 

knie raakt het asfalt) geldt als zijnde zéér riskant.  
In het algemeen wordt hij als bewijs van extreme 

stuurkunst gezien, maar het is aan te raden in ieder 
geval van tevoren schoon ondergoed aan te trekken 

(zie boven).  
"Rossi-groet"-rijders rijden uitsluitend op het buitenste 

profiel en vergelijken met elkaar wie de scherpst 
afgesleten voetsteunen heeft.  

Wie de kunst van de "Rossi-groet" niet beheerst en 
hem toch uitvoert, riskeert zijn allerlaatste, de 

zogenaamde "Gouden Groet". 

Redenen waarom Harley-rijders niet teruggroeten.  
1. De garantie vervalt als hij een niet Amerikaans 
product groet.  

2. Met het dikke leer en de nieten krijgt hij zijn arm 
niet omhoog.  

3. Hij groet uit principe geen rijders, die hun bike al 
geheel hebben betaald.  

4. Hij is bang dat zijn stuur eraf trilt als hij het loslaat.  
5. De rijwind zou de nieuwe tatoeages eraf kunnen 

blazen.  

6. Hij heeft een eeuwigheid nodig om aansluitend, 
vanwege de vibraties zijn handvat weer terug te 

vinden.  
7. Hij kan niet onderscheiden of de ander groet of zijn 



16 
 

oren dichthoudt.  

8. Hij heeft vanwege de vibraties klittenband tussen 
handvat en zijn handschoen.  

9. Zijn Bangkok-Rolex zou nat kunnen worden.  
10.Hij houdt met zijn linkerhand zijn rechterspiegel 

vast om te voorkomen dat die er af trilt.  
11.Als hij maar met één hand zijn stuur vasthoudt 

gaat ie op z'n bek. 

Redenen waarom rijders van een Gold Wing niet 
groeten.  
1. Volgens het Honda-instructieboekje mag hij zijn 

stuur pas loslaten als de bike stilstaat, de sleutel uit 
het contactslot is getrokken, de middenbok is 

uitgeklapt en de radio uitgeschakeld is.  
2. Op het instrumentenpaneel is geen knop voor 

"automatisch terugzwaaien" aanwezig.  
3. Hij is net ingedut.  

4. Hij krijgt zijn arm wegens ouderdomsklachten niet 

meer omhoog.  
5. Hij heeft via zijn handy een conferentieschakeling 

met zijn brooker en de ING-bank.  
6. Hij is net bezig alle lampjes van zijn "kerstboom" te 

tellen.  
7. Hij sorteert op dit moment zijn CD verzameling.  

8. De hand voor de antenne stoort de Tv-ontvangst.  
9.Vanwege zijn Alzheimer weet hij aansluitend niet 

meer waar hij zijn hand moet laten.  
10.Hij vindt aansluitend tussen alle knopjes, lampjes, 

schakelaars en hendeltjes zijn stuur niet meer.  
11.Hij zoekt net in zijn boordcomputer wat 

"opgestoken hand van een vreemde motorrijder" 
betekent.                                                                 

12. Hij groet wel altijd, maar tussen het woud aan 
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antennes valt de opgestoken hand niet op. 

Waarom rijders op een supersport niet groeten.                                          
1. De combinatie van een hernia en verdoofde polsen 

zorgt ervoor dat ze niemand kunnen groeten.                                                                               
2. Ze kunnen het hoofd niet ver genoeg achterover 

krijgen om überhaupt tegenliggers te kunnen zien. 
(Daarom gaan ze alleen op de snelweg hard. Geen 

tegenliggers of bochten)                                          
3. Zij zijn ‘super’, de rest niet.                                                          

4. Door het lawaai uit de illegale pijp, zijn ze volledig 
afgestompt van de rest van de wereld.                       

5. Hoge snelheid veroorzaakt tunnelvisie. (kokerzicht).                                         
 

Waarom een motoragent niet groet.                                                     
1. Als hij je nu groet, en straks pakt, kan dat wat 

ongemakkelijk zijn.  

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Creatief met auto- en motoronderdelen 

Onderdelen over? Wellicht brengen deze foto’s jullie op 

een idee.   
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Het jachtgeweer en de brommer 

Er komt een boer bij de dokter en vertelt dat het slecht 
gaat met de seks. Als hij op 't land aan 't werk is krijgt 

hij zin in 'n wip, rent naar z'n vrouw Mina, maar daar 
aangekomen is de muziek er al weer uit. 

"Nou daar weet ik wel wat op." zegt de arts.                                          
"Heb je een geweer en een brommer?"                        
"Ja." zegt de boer.                                                   

"Nou, zet de brommer klaar en neem 't geweer mee 
naar 't land. Krijg je zin, schiet dan in de lucht.                                                      

Mina springt op de brommer en dan is ze nog op tijd 
bij je." "Geweldig!" zegt de boer."  

Een maand later ziet de dokter de man in 't dorp. Even 
vragen hoe 't gaat, denkt de dokter. 

 

"En Hendrik, hoe gaat 't nu met de seks?"                                            

"Nou," zegt de boer, "'t Ging fantastisch, 
alleen de laatste week niet meer."    

"Hoezo?" vraagt de arts.     

"Nou" zegt Hendrik: "t Jachtseizoen is geopend 
en nu is Mina niet veel thuis, ze zit de 

godganse dag op de brommer!  
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2 JUNI JUBILEUMDAG 
 

GEEF JE NU OP VOOR 

DEELNAME AAN ONZE 

JUBILEUMDAG 40 jaar BMC 

OP 2 JUNI 

OPGEVEN UITERLIJK 27 MEI 

BIJ ELS OF KARIN 

NIET-LEDEN E12,50                                                                       

Oproep Jubileumdag 

Voor de jubileumdag vragen wij jullie allen iets tentoon te stellen 

wat met de Baarnse Motor Club te maken heeft of iets 

motorgerelateerds dat je graag zou willen laten zien of speciaal met 

jou te maken heeft. Het is wellicht een cryptische omschrijving maar 

wees creatief en verras je  mede-clubleden met een item.  
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Vaak ben je te bang…. 

We zijn tegenwoordig zo aan de smartphone en pc 

gewend, en daarmee ook aan sites en apps als 

‘Buienradar’, ‘Accuweather’, ‘Buienalarm’, e.d. dat we 

bijna niet meer naar buiten durven te gaan als een van 

die sites/apps aangeeft dat er kans is op regen.               

Ik heb besloten om dit jaar daar niet meer naar te 

kijken. Gewoon s’morgens de gordijnen open, kijken 

wat voor weer t is en besluiten. Gaan we of niet……… 

Dat heeft tot nog toe goed uitgepakt. Mijn 1e rit dit 

jaar was de Klappertandrit van MC Hellendoorn.      

Het was weliswaar wat mistig die morgen maar wel 

droog, en het zonnetje probeerde het dapper.         

164 mooie kilometers nadat de XJR s’morgens na 3,5 

maanden winterslaap met 1x starten ontwaakte.          

De 2e rit was de ochtend na clubavond maart, toen de 

nacht ook nog een uurtje korter was doordat de klok 
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vooruitging. En hedenmorgen was het bij het openen 

van de gordijnen een klein tikkie vochtig. Het waren 

echter maar enkele druppels, dus ik besloot toch naar 

Harfsen te rijden. De 12e openingsrit van Mc Hamac. 

Bij het stempelen van het toerboekje vroeg de 

inschrijftafelpipo van welke club ik was.                   

Toen ik zei, Baarnse Mc, vroeg hij hoe het weer daar 

vanmorgen was. Geen idee, zei ik. Ik kom uit Zwolle.                      

En ik pakte m’n Garmin aan en ging koffie halen. 

Kwam íe even later bij me zitten om te vragen hoe dat 

dan zat, wonen in Zwolle en lid van de Baarnsche mc?? 

Ik heb dus maar even uitgelegd dat als je al 20 jaar lid 

bent van een club waar het goed bevalt, en je verhuisd 

dan 80 km, je net zo goed lid kan blijven. Ritten kan je 

overal rijden, en voor die ene clubavond in de maand 

rijden we even heen en weer. Geen probleem.  

Ook het rijden zou vandaag volgens hem 

weertechnisch geen probleem worden, want we gingen 

naar het Zuid-oosten, en daar bleef het droog.                                                          

De rit was mooi en afwisselend. Berkelland, 

Achterhoek, Hof van Twente, en zelfs een puntje 

Duitsland. Her en der lagen nog paasvuren na te 

roken, wat het landschap dan tijdelijk wat mistig 

maakte, maar wel een lekkere reuk zeg!!                   

Halverwege de middag was ik weer droog thuis maar 

had ik wel ff een warme douche nodig om weer mens 

te worden. Ik denk dat de titel van dit stukje tekst 

verder geen uitleg behoefd.          Onno. 
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Plaatsvervangend toeren. 

20 graden had die rooie van het journaal voorspeld.  

20 graden!! Godzijdank had ik de wintervoering in de 

jas laten zitten, want deze zaterdagmorgen 7 april om 

0800 uur zag het er wel prachtig zonnig uit, maar het 

was nog brrrrrrrrrrrrr. 

Op weg naar Buitenpost, Fryslan vandaag.                              

Wat zoekt een weldenkend mens daar, hoor ik u 

mompelen. Wel, omdat morgen de 1e clubrit van het 

jaar is, en ik niet mee kan omdat mams haar 

verjaardag viert, ga ik vandaag plaatsvervangend 

toeren. En de enige rit vandaag is van Mc Bonifatius uit 

Dokkum.                                                               

Het vertrek van de rit is zoals gezegd in Buitenpost bij 
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motor/motorkledingzaak Kobutex.                            

Daar aangekomen komt het een en ander me bekend 

voor, en het blijkt dat we er een keer een controlepost 

van de VMTC Motary hebben gehad. 

Na 5 euri te hebben geruild voor een digitale route ga 

ik op pad. Ze hebben 2 routes van 100 km uitgezet die 

beiden ook eindigen bij Kobutex. En ze zijn bezig om 

een mobiele snackkar op te tuigen.                             

Goed plan, iedereen komt nog een keer bij de zaak 

langs en je kan exact halverwege lunchen met een 

vette bek! 

Ik neem eerst de noordelijke 100 km. Ondanks flink 

wat langere stukken geen verkeerde route. Behoorlijk 

slingeren en veel aha-(11-steden)-erlebnis momenten.  
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De vreemdste plaatsnamen kom je tegen in Fryslan. 

En dit zijn nog lang de gekste niet. Maar als ik die 

allemaal op de foto zou moeten zetten……….                          

Net na 11 uur reed ik bij Kobutex weer het terrein op. 

De snackkar stond klaar, en ik bestelde een broodje 

hamburger speciaal……… maar ze hadden nog niets. 

Pas over een klein uurtje. ……. 

Als je vanaf 9.00 uur kan vertrekken voor 100 km, 

waarom kan je dan pas eten om 12 uur? Ik was niet de 

eerste die al terug was, dus een gemiste kans.        

Met de smoor erin vertrok ik meteen maar voor de 2e 

100 km. Die ging richting Drente, en na een klein 

uurtje was ik in de buurt van Roden.                     
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Daar heb ik vrienden wonen, dus na een appie of ze 

thuis waren nodigde ik mezelf uit voor de lunch.       

En ik viel met de neus in de boter, want ze hadden net 

luxe broodjes gehaald. Drie voor elk, werd nu dus twee 

voor elk, met mij erbij. Lekker in de tuin gezeten met 

een heerlijk zonnetje.                                            

Met de buik vol reed ik een uurtje later weer terug 

naar de rit en verder door het mooie Drente/Zuid 

Friesland. Weer in Buitenpost ben ik niet meer bij 

Kobutex geweest, want ik kon de snackkar niet meer 

aanzien, alleen even getankt in het dorp en terug naar 

huus.                                                                      

Dit was (op de snackkar na) een uitermate fijn dagje. 

Thuis Ruben nog even ge-appt dat ik morgen niet mee 

ga, maar dat ik ze wel hetzelfde top-weer wenste als 

vandaag.  

En uiteraard hoop ik ook op een uitgebreid               

(foto-)verslag, zodat het niet weer alleen die blauwe 

Yamaha is die het clubblad siert. 

Grtjs, tot de volgende toer!! 

Onno.  

 

Koffie     Toeren     Smikkelen 

De temperatuur gaat gelukkig langzaam weer omhoog, 

en de zomerse dagen komen steeds dichter bij.       
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Dus ook tijd om alvast de datum van de BBQ in je 

agenda te zetten nl. zaterdag 23 juni. 

Natuurlijk beginnen we de zaterdagmorgen tussen 

10.00 en 11.00 met een heerlijk bakkie koffie met 
versnapering, en vertellen elkaar de laatste nieuwtjes. 

Om 11.00 vertrekken we onder begeleiding van de 
toercommissie voor een prachtige toertocht, en 

onderweg een lunch voor eigen rekening. 

Om 18.00 steken we de BBQ aan, en kunnen we gaan 
genieten van een heerlijk tap biertje, een wijntje, 

radler 0% of een glaasje fris. Natuurlijk een heerlijk 
stukje vlees, stokbrood, salade, sausjes, en ijs. 

Voor leden is dit E15,- pp en voor niet leden 
E18,- pp incl.drank. 

Opgeven kan t/m zondag 17 juni bij Karin of Els.      

Let op: opgeven is direct betalen, op de avond zelf is 
er geen kas aanwezig. 

                        Els. 

 

 

 

Rijnrit 

Yes. Endlich. Of het nooit zou komen: zondag 8 april; 

eindelijk LENTE en de eerste clubrit.                    
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Vanuit Wageningen dit keer. We hadden een behoorlijk 

vroege vertrektijd in het clubblad vermeld maar dat 

was eigenlijk ook wel lekker. Tegen 8 uur kom ik als 

derde aan op de Brink. Els is er en ook Jaap gaat mee. 

Onno en Ruben hebben afgemeld.                           

Een klein afvaardiging vandaag.  

De start is bij ‘Nol in het bosch’.                              

De naam klinkt als één of andere oude viezerik die in 

een ineengezakte woning, afgelegen In het bos, na de 

afslag bij de derde paddenstoel, huist. Nol is echter 

een keurige uitspanning aan de rand van Wageningen.  

Els beschikt al over de route (vaak handig).           

Johnny gaat de route ook rijden maar doet dit solo. 

Jaap laat de route draadloos in de Tomtom plaatsen en 

zolang ik nog geen navi heb zal ik er zonder route 

achteraan of tussenin hobbelen. Na de koffie achter Els 

aan wiens Garmin nog niet uitgeslapen lijkt. Als deze 

Els maar terug wil laten gaan is het aan de Tomtom 

van Jaap.  

De route is een aaneenschakeling van dijken, smalle 

wegen, rivierenlandschap, nog meer dijken, twee 

veerponten, oude stadjes, nog meer dijken en ik 

geniet er met volle teugen van.   

Er is weer een hoop te zien vandaag.                           

Voor we Hurwenen in rijden is al van een afstand een 

enorme hoogspanningsmast te zien waar 9 

ooievaarsnesten in zijn gemaakt. Dit is de mast waar 
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10 jaar geleden een apache tegenaan vloog waardoor 

de halve Bommelerwaard een stroomprobleem had.  

  

Bij de entree van Zaltbommel rijden we langs een 

zandsculptuur dat de ontsnapping van Hugo de Groot 

uitbeeldt. Kort daarna langs Slot Loevestein waar 

dezelfde Hugo het pand ooit verliet in een boekenkist. 

Als de magen (in ieder geval de mijne) gaan knorren 

strijken wij neer op het terras van Brasserie de 

Buurman in Poederoijen. Een heel leuke tent met een 

smakelijke kaart gelegen aan de dijk waar menig 

motorrijder en fietser de stop maakt.                         

Els wordt op het terras gespot door een dame uit 

Vlijmen wat een buurmeisje van weleer uit Eemnes 

blijkt te zijn.                                                               

Bij aanvang van de pauze blijkt ook waarom de 

Garmin van Els niet meewerkt.                                

De Rijnridders hadden liever dat Els de route van 2017 

ging rijden. Dat verklaart ook waarom wij Johnny niet 

tegenkomen. Die rijdt nu ergens in Limburg rond.  
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Vast ook een mooie route.                                         

We zullen dit jaar dus voor één clubrit, twee 

verschillende kilometerstanden hebben.                     

Het deel na de break is minstens zo mooi als de 

kilometers die al achter ons liggen. Wederom veel 

vestingstadjes, rivieren en dijken.                               

Bij Buren nog even de benen strekken bij de entree 

van een nieuw aangelegde begraafplaats met zicht op 

de enorme vestingmuur die Buren omsluit.                  

Na 185 km is het beurt met de koopman en de rit ten 

einde. Nog een koude versnapering bij Nol waarna wij 

koers zetten naar Eemnes, Bussum en Nederhorst.  

Karin.  
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Motorclub RAM Raalte                               

nodigt u uit voor deelname aan de 6e RAM-Lenterit, 

zondag 22 april 2018.                                               

U kunt kiezen tussen 150 km of 225 km, beide routes 

gaan door de Achterhoek en de Liemers en langs de 

IJssel weer terug. Na ± 75 km. is er voor beide 

afstanden een koffie / lunchstop en na ± 150 km is er 

een lunchstop voor de lange afstand in de route 

opgenomen.                                                         

Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro en is inclusief een 

kop koffie bij de start. 

Na aanmelding via e-mail toercommissie@ramraalte.nl 

wordt de route enkele dagen voor de rit toegezonden, 

zodat u de route eventueel kunt aanpassen voor uw 

eigen toestel, en thuis in uw eigen GPS kunt zetten, 

wat wij aanbevelen. 

De route is als GDB bestand beschikbaar voor Garmin, 

daarnaast is er ook een GPX bestand voor o.a. 

TomTom, en de tracks van de routes, waarmee je GPS 

toestel zelf de route kan berekenen. 

U kunt starten tussen 09.00 en 12.00 uur bij: 

Brasserie Zwakenberg, Schoolstraat 11,                  

8102 EL in Raalte. 

Bij niet afmelden na de rit worden geen punten voor 

de LOOT toercompetitie en de KNMV-clubkompetitie 

vergaart, afmelden kan tot 17.00 uur. 


