
1 
 

 

 

 

 

 

 

      

      Het BMC-tje. 



2 
 

Baarnse Motorclub.                                  
Opgericht 16 januari 1978.  

Kamer van koophandel 40506248.                                       

LOOT-clubnummer: 205.                                                      

KNMV-clubnummer:  601.                                                  

 

Internetsite: http://baarnse-mc.bleuh.net                                 

E-mail: baarnsemotorclub@kpnmail.nll       

Voorzitter: Karin Hogenbirk       

karinhogenbirk677@hotmail.com                                             

 

Penningmeester: Els Wortel                     

ecmwortel@hotmail.nl                                       

 

Secretaris en toercommissie: Karin Hogenbirk                                                                                                            

 

Alg. bestuurslid: Onno Mijnhout                                           

 

Toercommissie: Ruben Steenland.              

steenland@kpnmail.nl                                                                

Redactie clubblad en kopy adres: Onno Mijnhout                     

o.mijnhout@vodafonethuis.nl                                                                                           

8043 KP Zwolle  

                                                                                          

Maand…december.                 Jaartal…2016.     

http://baarnse-mc.bleuh.net/
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Voorwoord… 

Een oud collega zei elk jaar rond deze tijd tegen mij, 

Els hij wordt dun, maar door de jaren heen wist ik 

onderhand wel waar hij het over had. 

Maar ik speelde het spelletje altijd mee en vroeg dan 

aan hem, Jan wat wordt er dun, de kalender Els, en 

door de jaren heen en in de toekomst zal mijn oud 

collega altijd gelijk hebben. 

Zo vliegen inderdaad de dagen, weken en maanden 

ons voorbij, de planning van 2016 is nog niet 

afgerond, of voor het nieuwe jaar zijn we al weer bezig 

voor nieuwe activiteiten. 

Maar laten we niet vergeten om overal van te 

genieten, en niet te snel naar het volgende te gaan, 

want wat is geweest komt nooit meer terug. 

Het laatste voorwoord van dit jaar staat op papier, 

laten we afspreken om het jaar af te sluiten op         

17 december, en er een geweldige clubavond van te 

maken, met een record aantal leden en aanhang. 

Het bestuur wenst de adverteerders en de leden een 

mooi, gezond en pechvrij 2017 toe. 

 

                                         Els 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

10 januari 2016. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

 

Zaterdag 17 december. 

Bardienst:Els en Karin.  

Aanvang 20.00 uur.                                         

‘de Kleurvogel’, Tolweg 1, Baarn. 
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Gemist. 

 

Het seizoen is ten einde, en eigenlijk heb ik dat einde 

een beetje gemist.                                                    

Na de mistrit van eind oktober ging de XJR (onder de 

blubber) de schuur in, en 2 weken later was er ineens 

vorst!! En dat is nog niet zo erg, ware het niet dat de 

zoutinkopers van Zwolle altijd met het                     

worst-case-senario rekening houden, daarom BERGEN 

aan zout in voorraad hebben, en aldus meteen als 

dwazen aan het strooien gingen.                            

Met als gevolg dat nu (19 november) ondanks alle 

regen van de afgelopen dagen nog steeds zoutsporen 

op de weg te zien zijn. Ik dus niet meer ga rijden, en 

heb daardoor m’n traditionele                                   

‘einde-seizoen-zondagmiddagritje’ gemist.               

Als schrale troost heb ik vorige week zondagmiddag 

wel de XJR nog even uit de schuur gehaald om de 

blubber uit z’n poriën te spuiten, en aansluitend die 

poriën weer dicht te smeren met een mooi laagje 

turtle-wax. Hij staat er dus weer netjes bij.             

Maar toch, een onbevredigend einde van dit 

toerseizoen.                                                        

Jammer ook dat diverse leden de mistrit gemist 

hebben, maar achteraf toch ook weer niet. Met zoveel 

mist weet je ook niet wat je mist, en als je niet weet 

wat je mist, kan je t ook niet missen. (Cruyffiaanse 

redenering) 

Grt, Onno. 
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In de maand december zijn jarig:  

Bert van Oosten                      

en                                        

John Kasius                  

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 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Dreamtravel 

Langs deze weg heeft reisbureau Dreamtravel ons 

laten weten te stoppen met adverteren in ons clubblad. 

De Baarnse Motorclub bedankt reisbureau              

Dreamtravel voor de fijne samenwerking. 

 

 

    

http://www.vx.nl/kortenhoef
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                      Beste leden, 

Hieronder staan de clubavonden voor 2017 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 opruimd, 

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. 

 Zaterdag 21 januari                                                              

Zaterdag 25 februari                                                               

Zaterdag 25 maart                                                                   

Zaterdag 22 april                                                                                                                       

Zaterdag 27 mei                                                                         

Zaterdag 24 juni BBQ                                                              

Zaterdag 23 september                                                         

Zaterdag 28 oktober                                                                

Zaterdag 18 november                                                            

Zaterdag 16 december   
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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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                    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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UITNODIGING JAARVERGADERING 

Het bestuur van de Baarnse Motor Club nodigt bij deze 

alle leden uit voor de  

jaarvergadering op 21 januari 2017. 

 

Aanvang 21.00 uur met aansluitend clubavond.  

 

AGENDA 

 

1 Opening door de voorzitter 

2 Bespreking ingekomen stukken 

3 Bespreking jaarverslag penningmeester 

4 Verkiezing leden kascommissie 

5 Terugblik clubactiviteiten 

6 Vooruitblik evenementen Toercommissie 

7 Prijsuitreiking Toercompetitie 

8 Rondvraag 

9 Sluiting 

 

Indien de jaarvergadering niet kan worden bijgewoond 

verzoeken wij 

afmelding per mail, telefoon, sms of whatsapp naar de 

bekende nummers en mailadressen. (zie index) 
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Nieuw lid. 

Beste motorclub Baarn,    

ik ben afgelopen clubavond geweest om even een  

eerste indruk op te doen over jullie club en leden.   

Was een leuke groep om te ontmoeten en ik hoop jullie 

allemaal weer te zien in 2017 met een aantal  

leuke ritten etc..                                                     

Ik heb dus besloten om mij aan te sluiten bij de 

Baarnse motorclub, leuk en groet,      

Jan van Walsem. 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

                      Winterslaap!!      

De meesten van jullie zullen de motor in de 

winterstalling thuis of ergens anders hebben staan. 

Doe mij even een foto-tje van je trouwe stalen ros in 

zijn winterslaap, zodat we het blad ook deze winter 

weer kunnen vullen. 

Zie volgende pagina, Onno.          

o.mijnhout@vodafonethuis.nl  

 

 

mailto:o.mijnhout@vodafonethuis.nl
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Met een ATTENTIE-briefje erop, want 

ik ken mezelf.   En nieuw rubber, nog met flintertjes, 
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voor het 2017-

seizoen.

Grt, Onno. 

                     BMW van de toekomst ? 

Begon ik in 1984 zo,                 

                
en werd de R60/6 opgevolgd door de R100/RT. 
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Als ik zo’n 50 jaar later was gaan rijden had het er 

zomaar als volgt uit kunnen 

zien:

De BMW van de toekomst onderdeel van de BMW 

Motorrad Vision next 100.  

Grt, Karin. 
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                        Lidmaatschap  2017 

Beste leden, het is alweer zover, het lidmaatschap 

over 2017 mag weer worden betaald.                      

Dit kan tijdens de clubavonden of over maken naar 

bankrekening nummer NL33 RABO xxxxxxxxxxx.     

Het bedrag is E 30,- p.p,                                           
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a.u.b. betalen voor 1 maart 2017.                                                                                  

Els 

 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

 

 
De toerboekjes voor de toercompetitie kunnen weer in 

geleverd worden. 

Inleveren vòòr 1 januari bij de toercommissie. 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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Voor het vinden en vastdraaien van de plus-bout van 

mijn motoraccu. Je krijgt clubavond december alsnog 

een biertje van me. Groetjes, Ruben. 
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Geld lijkt op vet. Van beide is er genoeg, maar altijd 

op de verkeerde plaatsen.                                            

In al onze ijver om sportief te blijvenparkeren we onze 

auto toch zo dicht mogelijk bij de sporthal.                 

Alle paddestoelen zijn eetbaar. Weliswaar zijn er 

paddestoelen die je maar een keer kunt eten.             

Op een dag vind je de vrouw van je leven en dan ben 

je al getrouwd, natuurlijk.                                       

Als je een keus moet maken en je doet het niet, is dat 

op zich een keus.                                                   

De natuur is een wonder. Een miljoen jaar geleden 

wist nog niemand dat de mensen een bril zouden 

dragen en toch staan onze oren op de goede plaats. 

Een atoomoorlog heeft ook zijn voordelen. Volgens 

deskundigen zou die maar acht uur duren. 's Avonds 

zijn we dus terug thuis.                                          

Elk huisje heeft z'n kruisje, elk meisje heeft haar 

muisje, elke jongen heeft iets hangen om dat meisje 

mee te vangen !                                                 

Mooie meisjes zijn net eekhoorntjes... ze vallen voor 

alle eikels.                                                         

"Geef mij maar een joint," zei de goudvis. "Dan word 

ik haai."                                                                  

Als je neus 180 graden gedraaid zat, zou je bij 

regenval verdrinken.                                            

Elke getrouwde man weet waarom ze aan orkanen 

vrouwennamen geven.                                        

Vreemd gaan is met het goede been uit het verkeerde 

bed stappen.   
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Vriend: iemand die tijdens je leven je zegt wat 

anderen na je dood vertellen.                                    

Ik was een mooie baby. Maar in het ziekenhuis hebben 

ze mij verwisseld.                                                       

Het enige plezierige aan je eigen fouten is dat je er 

soms anderen gelukkig mee maakt.                     

Wees vriendelijk tegen uw kinderen, zij kiezen later 

uw tehuis. 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Fijne feestdagen, en een mooi 2017!! 

 


