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      Het BMC-tje. 
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Baarnse Motorclub.                                   

Opgericht 16 januari 1978.  

LOOT-clubnummer: 205. 

KNMV-clubnummer:  601. 

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

E-mail: baarnsemotorclub@kpnmail.nl 

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@tmobilethuis.nl 
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Voorwoord… 

Men zegt wel eens, als je eenmaal met pensioen bent 

heb je alle tijd van de wereld. Van de ene kant klopt 

dit ook wel, maar van de andere kant vliegen de dagen 

net zo snel voorbij in de tijd dat ik nog in de slagerij 

werkte. 

Vervelen doe ik me niet, het bevalt me prima, alleen 

moet alles nog een plekje krijgen in mijn hoofd.        

Je moet het leren los laten, zeggen de mensen die al 

een tijdje met pensioen zijn. De tijd zal het leren, wel 

moet je oppassen dat je niet te makkelijk wordt, van 

oh dat doe ik morgen wel even, want morgen blijft als 

je niet op let altijd morgen, maar laat ik niet afdwalen 

en weer over gaan naar de dagelijkse dingen. 

We mogen wel zeggen, het toer seizoen ligt achter 

ons, de motoren staan gepoetst in de schuur, de accu 

aan de oplader, de motor kleding netjes opgeruimd, 

oftewel alles klaar voor het nieuwe seizoen 2018. 

Deze maand de laatste clubavond van dit jaar, laten 

we er met z’n allen een te gekke avond van maken,   

ik hoop op een zeer grote opkomst, wie weet...... 

Het bestuur wenst de leden en de adverteerders een 

gezond en pech vrij 2018 toe. 

                                     Els 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

16 januari. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

In de maand december zijn jarig: 

Bert van Oosten en John Kasius.. 

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  
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       Zaterdag 16 december.  

 

Bardienst:????????.  

Vanaf 20.30 uur.    

‘de Kleurvogel’, Tolweg 1, Baarn. 
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                                Beste leden, 

Hieronder staan de clubavonden voor de 1e helft van 

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 toch verhindert bent, moet je zelf voor 

vervanging zorgen. Laat Els wel weten wie in jou 

plaats dan bardienst heeft. 

De overige data volgen later. 

27 januari (jaarvergadering en clubavond))                                    

24 februari                                                              

24 maart                                                                    

21 april                                                                                                

02 juni  
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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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De toercommissie gaat deze winter weer de 

berekeningen maken aan de hand van de ingeleverde 

toerboekjes.  

En gaat ook shoppen om leuke prijzen voor de 

toercompetitie 2017 te scoren. 

Lever daarom je toerboekje bij Ruben of Karin in.   

Op clubavond of via de mail/post.                          

Uiterlijk tot clubavond december!! 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Lidmaatschap   2018 

Even jullie aandacht voor de penningmeester,het is 

alweer zo ver.                                                    

Willen jullie het lidmaatschap over 2018 voor 1 maart 

2018 betalen.                                                       

Het bedrag is E30,00 p.p.                                     

Betalen kan tijdens clubavonden                                     

Els 
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Feestdagen-weetje… 
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Winterweetje…. 
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Ik had er al veel over gehoord, maar het was te ver 

weg, of ik was te druk, of te mooi weer. Maar nu 

waren ze in Zwolle, het Mercuur-hotel. Vlak om de 

hoek. En het was een regenachtige vrijdagmiddag.           

Uitgelezen mogelijkheid en gelegenheid dus om de 

te bezoeken. Er was van te voren wat 

ophef, omdat de Christenunie in Zwolle de expositie 

wou verbieden. De getoonde lichamen zouden niet 

vrijwillig, maar via roof verkregen zijn. Volgens de site 

van de ‘bodies’ zijn het Amerikaanse lichaams-

donoren, maar sommigen denken dat ze uit China 

komen en daar geroofd zijn uit graven.                   

Het viel mij wel op dat alle gezichten ‘aziatische ogen’ 

hebben. Maar dat kan ook zijn doordat alles in een 

‘afgepelde’ staat tentoongesteld word. Het hield mij in 

ieder geval niet tegen om 15 eurie neer te tellen om 

dit te zien.                                                                

En ik moet zeggen, zeer indrukwekkend. Je ziet 

daadwerkelijk hoe je er van binnen echt uit ziet. 

Hersenen, ingewanden, schone- en rokerslongen en 

een zwangere vrouw met foetus. Ook een lichaam 

waar de huid afgepeld is, en die de ‘body’ zelf vast 

houd. Verder benen en armen in ‘ontlede’ staat. 

Uiteraard ben ik niet te beroerd om dit met jullie te 

delen, dus volgen hier wat ‘leuke’ plaatjes.                  

Veel plezier, Onno. 
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Zwangere vrouw met foetus. Afgepelde man met losse huid. 

 



13 
 

  
Bovenste helft van de schedel is gelift, zodat de tong en 

hersenen goed te zien zijn. 

 
Raadplaatje. Welke longen waren van een roker? 
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-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Hoofdkaas. 

Ze was voor de toonbank van de slagersafdeling even 

op haar rollator gaan zitten, toen het 

supermarktmeisje vroeg of zij haar kon helpen.        

Nou, dat kon. Of ze ook zure zult verkochten? Dat had 

ze namelijk niet kunnen vinden tussen de vele 

uitgestalde vleeswaren.                                        

Zure zult?...zag je het meisje denken, en ze trok 

daarbij een blik alsof ze de oude dame zou vragen of 

ze ‘nog worst lust’. Niet eens een gekke vraag voor 

een slagersmeisje, maar in dit geval bleek uit de blik 

dat ze er niets van snapte. Dus gooide de oude dame 

wat andere termen voor dezelfde lekkernij in de strijd. 

Kopvlees? Hoofdkaas? Preskop? 

Maar het gezicht van het meisje veranderde bij elk 

woord in een steeds groter vraagteken.                      

‘Wat is dat’, bracht zij er stamelend, maar toch 

klantvriendelijk uit. Nou, daar ging de oude dame eens 

goed voor zitten op haar rollator. ‘Dat is beleg, 

gemaakt van de kop, oren en de staart van het 

varken. Dat maakten we vroeger op de boerderij zelf 

om niets van het dier verloren te laten gaan.          

Dan kookte je de kop, staart en oren met paprika, 

augurk en kruiden en gelatine. Later verwijderde je 

dan de schedel en de botten. Wat overbleef ging door 

de vleesmolen en werd in een pot met verzwaard 
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deksel geperst. Daar kon je dan plakjes van snijden en 

die waren met een beetje mosterd erop heerlijk op 

brood’, doceerde ze glunderend. 

Voor het slagersmeisje was het echter voor het eerst 

dat zij van dit culinaire boeren hoogstandje hoorde.  

Bij de opsomming van de varkensonderdelen die in het 

gerecht verwerkt worden veranderde het vraagteken in 

haar gezicht in een blik van afgrijzen. Ze probeerde te 

blijven glimlachen, maar wekte ook de indruk dat ze 

ondertussen haar protesterende maag in de gaten 

moest houden. ‘Hoofdkaas? Nog nooit van gehoord, en 

ik hoef het ook niet. En zoiets verkopen we hier ook 

niet’, mompelde ze met een geforceerde glimlach. 

Jammer, zei de oude dame en slofte verder de winkel 

in. Daar stond ze later bij de zuivel met een 

leeftijdsgenote te praten. ‘Mijn man was boer en 

maakte de zure zult zelf. Nu is hij dementerend, maar 

zijn smaak van vroeger is gebleven. Dus wilde ik hem 

ermee verrassen. Maar ja, tegenwoordig weten ze niet 

meer wat lekker is. Een winkel vol spullen met 

chemische rommel, maar echt ambachtelijk voedsel is 

er niet meer te vinden. Misschien moet ik het zelf maar 

weer een keer maken. Dan smaakt het waarschijnlijk 

nog het lekkerst ook. Maar waar haal ik een 

varkenskop vandaan?’ 
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FF vreemd 

Omdat na een relatie van ruim 24 jaar de 

spreekwoordelijke rek eruit is en de gesteldheid van de 

één ernstig te wensen overlaat, heb ik het besluit 

genomen het voorlopig eens over een andere boeg te 

gooien en te gaan voor een mogelijke fifth ‘love’;  

Ik ga het eens met een andere Aziaat te proberen.  

Het is wel een toyboy, want hij is ook bijna 10 jaar 

jonger dan ik tot nu toe gewend ben. Verder heeft 

deze Japanner minder hard gewerkt, heeft vaker 

binnen gehuisd en lijkt minder slijtage in het lijf te 

hebben. Of het een blijvertje wordt zal de tijd moeten 

leren. Eerst elkaar maar eens beter leren kennen. 

‘Fifth Love’ ????? 

Tja, deze titel en het eerdere stukje roepen natuurlijk 

enorme vraagtekens op.                                        

Het klinkt of ik al jaren een stiekeme verhouding heb 

waar ik nooit iemand iets over heb verteld en wat ik 

zeer knap verborgen heb weten te houden.  
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Het is eigenlijk best zorgelijk om een motorfiets een 

mogelijke 5th love te noemen, maar goed; zo staan de 

zaken nu eenmaal en wat niet is kan altijd nog komen.  

Mijn Transalpje heeft sinds juli een serieus defect wat 

mijn übertechnische neef tot zijn grote ergernis nog 

niet heeft kunnen oplossen. Ik kan al bijna 5 maanden 

geen snelweg op en provinciaal is ook geen succes. 

Daardoor bleef ik noodgedwongen, op clubavond na, 

binnen een straal van ca 10 km rondom Nederhorst 

hangen. 

Ik heb sindsdien wat gevloekt en getierd op de motor 

die mij vanaf 1993 nagenoeg probleemloos van hot 

naar her heeft gebracht. Van Leeuwarden tot 

Maastricht. Van Noord-Noorwegen tot Midden-Spanje, 

van Portugal tot Oostenrijk en veel wat daartussen ligt. 

Stond Alp de eerste zes jaar droog en warm in een 

garage bij huis; sinds september 2000 heeft hij in 

weer en wind op verschillende locaties buiten gestaan. 

Keurig onder een hoes, dat wel, maar daar wordt geen 

enkele motorfiets beter van.  

Sinds afgelopen zaterdag ben ik de eigenaar van een 

Yamaha Diversion.  

Zo’n 25 jaar geleden heb ik hier al eens op gereden 

tijdens een toerweekend van MV Almere en was daar 

toen niet zo kapot van. Dat weekend, rijdend op een 

andere motor (Honda VT500) omdat mijn BMW 



18 
 

R100/RT een probleem had, ook nog getoerd op een 

BMW PD en een Transalp. De laatste vond ik geweldig 

en dacht dat dit wel iets zou zijn mocht ik ooit een 

andere motor nodig hebben. Totaal niet van plan mijn 

BMW weg te doen bleek maanden later dat het 

probleem groter met een behoorlijk kostenplaatje en 

het beter was te kijken naar wat anders. Een andere 

BMW was te kostbaar. De PD was te hoog voor mijn 

korte pootjes en de Diversion vond ik een veel te 

nerveuse fiets.  

24 jaar later kan ik niet meer zo kritisch zijn en 

helemaal niet omdat mijn familie mijn probleem heeft 

opgelost door de Diversion voor mij te regelen waar ik 

nog steeds sprakeloos en verlegen door ben.   

Wennen ? Ja, enorm. De zithouding is totaal anders en 

het voelt of ik met mijn knieën in mijn nek zit.          

De stepjes en de jiffy zijn nog lastig te vinden en 

vergeleken bij een relaxte Transalp vind ik net als 

toen, ook nu het gas lastig te doseren.                    

Het automatisch handelen wat al jaren in mijn systeem 

zit moet even plaats maken voor nadenken bij 

bediening en rijden. (wat ik gek genoeg niet had bij 

een toerbuffel als een Pan European).  

Bij het (vermoedelijk laatste) ritje met mijn Transalp 

afgelopen weekend kwam ik blauw van de kou, met 

half bevroren, gevoelloze handjes aan die zich maar 

langzaam lieten ontdooien.  Het was dus een extra 

verrassing dat ik een gloednieuw Oxford-paneel op het 
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stuur van de Diversion zag zitten.                           

Heerlijk: Handvatverwarming. Iets dat ik bij al mijn 

motoren van plan ben geweest maar waar het, 

ondanks veel doorrijwinters, om onduidelijke redenen 

nooit van is gekomen.  

Met weemoed mijn Transalpje gestald.                        

Dat tijdperk is naar alle waarschijnlijkheid afgesloten.                       

De Maidentrip zondagavond was een donkere, 

regenachtige rit van zo’n 60 km naar huis.  

Deze Japanner en ik moeten elkaar echt eerst beter 

leren kennen. Daarna zal duidelijk worden of deze 

blauw/groene Div een blijvertje wordt.  

Karin 

    

1. Honda CB360 1983 3 mnd         2. BMW R60/6 1984 – 1993                 
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3. BMW R100/RT 1991 – 1993 

                       
4. Honda XLV600 Transalp 1993 – 2017 

                                
5. Yamaha Diversion  
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UITNODIGING JAARVERGADERING 

Het bestuur van de Baarnse Motor Club nodigt bij deze 

alle leden uit voor de jaarvergadering op 27 januari 

2018.                                                                   

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 

meld je dan af per mail, telefoon, sms of whatsapp 

naar de bekende nummers en mailadressen. 
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2017 

is bijna ten einde. En wat 2018 gaat brengen, dat weet 

geen hond. Een ding is zeker, het wordt warmer in 

2018. En op zich is dat voor een motorrijder niet 

verkeerd, mits het geen stortregens, achterlijke 

hagelbuien, tropische stormen en meer van dat soort 

ongein meebrengt. 

Maar eerst gaan we de feestdagen in. Doe dit jaar 

eens geen kerstboom, maar zet je eigen stalen ros 

versierd in de kamer. Wel zo leuk!! 

          
Mede namens bestuur en toercommissie wensen we 

jullie gezellige feestdagen en jaarwisseling, en een 

gezond 2018!! 

 


