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Voorwoord…
Als eenmaal de jaarvergadering van ons cluppie achter
de rug is, en de evenementen vandaag in dit blad
staan, krijg ik, en volgens mij vele met mij, het gevoel
dat het nieuwe toerseizoen niet lang meer kan duren.
De Motorbeurs in Utrecht, van 26 Februari t/m
1 Maart, is daar een voorbeeld van, nieuwe ideetjes
opdoen, zoeken naar onderdelen, of je in een nieuw
outfit steken, voor ieder wat wils.
Tijdens de jaarvergadering, ben ik bij de leden langs
gegaan om te vragen of hij/zij een bardienst willen
draaien, de reacties waren positief, alleen wilde jullie
thuis nog even de agenda er bij halen, en mij laten
weten hoe of wat, maar nog geen antwoord
ontvangen, dus nogmaals de vraag, mail mij even als
jullie weten welke bardienst er gedraaid gaat worden,
dan kan ik de nog open staande data,s met de overige
leden invullen, alvast bedankt.

Els
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

18 maart 2015.
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Zaterdag 28 februari
Bardienst:……?…………?………
Aanvang 20.00 uur.
‘de Kleurvogel’
Tolweg 1, Baarn.

…..Baarn.
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In de maand februari zijn jarig…

Els Wortel en Akke Mijnhout.

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Kijk ook eens op

http://baarnse-mc.bleuh.net
of op

Facebook.com/Baarnse Mc
voor nieuws, foto’s, verslagen en interessante links.

4

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
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Lidmaatschap 2015.
Ja beste leden, het is alweer zover, het jaar
is bijna voorbij, daarom een vraag van de
penningmeester, willen jullie het lidmaatschap
over 2015, € 30, voldoen voor 1 maart a.s.

Vriendelijk dank, Els.

Beste leden,
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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 tijdens de jaarvergadering aan jullie
gevraagd zal worden om je op te geven voor het
draaien van een bardienst.
Denk er vast even over, en kijk even in de agenda.
Alle data van 2015 zijn nog vrij….;)
Ps. Els doet de boodschappen en opent en sluit de
Kleurvogel.
De vrije data voor 2015 zijn:
28 februari
28 maart is bezet: Onno en Akke.
25 april
27 april ivm Oranjerit (maandag / Koningsdag)
06 juni
04 juli BBQ (diverse personen in aflossing)
26 september
31 oktober
28 november
19 december
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Op verzoek…..

Overzicht van leden
en aanvangsjaar lidmaatschap.
Sinds:
1979

1983
1984
1987

1992
1995
1996
1997
1998
2003
2004
2007
2009
2010
2012

Els Wortel
Piet Wortel
John Kasius
Akke Mijnhout
Onno Mijnhout
Fred Jansen
Marcel Grob
Mark Hazekamp
Henk Ruisch
Hetty van Vliet
Gerard v/d Hoeven
Paul Maas
Jan v. Slooten
Ruben Steenland
Andre van Dijk
Bert van Oosten
Gert Roodhart
Karin Hogenbirk
Carina Steenland
Bianca van Dijkhuizen
Jeltje Harnmeijer
Wim Groenestein
Paul de Vries
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Clubritten 2015.
22-03 / 3e Bijna Zomertijdrit / VMTC
Vertrektijd
Start
Ermelo
Inschrijfgeld
Lengte
Inschrijven
Extra Info

: 10.00 vanaf de Brink in Baarn
: De Muzenhof, Leuvenumseweg 66,
:
:
:
:

E5
170 km
van 10.30 tot 12.00
Bolletje-Pijltje / GPS / Garmin

30-04 / 36e Oranjerit / BMC
Vertrektijd
Start
Baarn
Inschrijfgeld
E5Lengte
Inschrijven
Info

: vanaf 08.30
: De Kleurvogel, Tolweg 1, 3741 LM
: gratis voor leden / niet-leden
: ca 190 km
: 08.30 tot 12.00Extra
: ook op GPS

10-05 / 13e Elfmerentocht / MTC NOORD
Vertrektijd
: 08.00 vanaf de Brink in Baarn
Start
: Partycentrum 'T Haske, egelinsweg
20, 8501 BA Joure
Inschrijfgeld
: E5
Lengte
: 150/200 km
Inschrijven
: 09.00 tot 11.30
Extra Info
: alleen GPS/Garmin
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28-06 / 23e Kastelentoer / VAMC De
Graafschaprijders
Vertrektijd
: 08.00 vanaf de Brink in Baarn
Start
: Eikenlaan 2A, 7251 LT
Vorden-Kranenburg
Inschrijfgeld
: E5
Lengte
: 180 km
Inschrijven
: van 09.00 tot 12.00
Extra Info
: nvt
04-07 / BBQ-rit / BMC
Vertrektijd
: 10.00 / Kleurvogel
Start
: De Kleurvogel, Tolweg 1, 3741 LM
Baarn
Inschrijfgeld
: gratis voor leden – niet/leden E5
Lengte
: ca 100 km
Inschrijven
: 09.30
Extra Info
: nvt
30-08 / Doorlopend Evenement / BMC
Vertrektijd
: 09.00 / Kleurvogel
Start
: De Kleurvogel, Tolweg 1, 3741 LM
Baarn
Inschrijfgeld
: gratis voor leden – niet/leden E5
Lengte
: ca 200 km
Inschrijven
: 09.30

9

04-09 t/m 07-09 / Clubweekend / BMC
Vertrektijd
: nnb
Locatie
: nnb
Inschrijfgeld
: nnb
20-09 / 8e Mijnhouttoer / Onno
Vertrektijd
: 09.00 vanaf de Brink in BaarnStart
: 10.30 vanuit Zwolle
Inschrijfgeld
: gratis voor leden
Lengte
: ca 165 km
18-10 / 14e Bokkenrit / MTC Bicyclette
Vertrektijd
: 08.30 vanaf de Brink in Baarn
Start
: Laan van Eme 95, Zutphen
Inschrijfgeld
: E5
Lengte
: ca 180 km
Inschrijven
: 09.30 tot 11.30
Extra Info
: GPS
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Griekse wind.
Het is best zielig voor die Grieken….maar wat hàd je er
nou eigenlijk aan?
Met die snorren. En die Zorbaschotels met giros en
tzazikisaus. Dat kwam je na twee weken vakantie de
neus uit, net als de Sirtaki en de Souflaki.
En nu is Demis Roussos ook nog dood.
Weten jullie dat zijn grootste hit in Griekenland
‘My friend de Wind’ was…? Jahaaa, en niet voor niets,
want eerst leefden ze van die vriend, met al die
molentjes overal, en daarna werd het: ’zoals de wind
waait, waait mijn vestje’, en nu begint het zo zoetjes
aan ‘wie wind zaait zal storm oogsten’ te worden.
Demis zong het jaaaren geleden al, en er gingen
nergens alarmbellen af.
Iedereen weet dat Griekse Mythologie sprookjes voor
volwassenen is. Het ‘orakel van Delphi’ hebben we ook
niks meer aan, maar evengoed pompen we er 240
miljard euro in. En dan maar afwachten uit welke hoek
‘My friend the wind’ gaat waaien.
Het is toch algemeen bekend dat ze er niet kunnen
rekenen? Dan zat je op zo’n terrasje met
wiebeltafeltjes aan een pittoresk haventje, waar geen
europese euro aan asfalteren besteed was, anders
wiebelden die tafeltjes niet altijd zo. Dan kreeg je de
rekening handgeschreven op een kladje, en dan moest
je die chagrijnige snor eerst vertellen wat je
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geconsumeerd had, en ze dat vervolgens leren
optellen. Want ze ‘schreven met een vork’, als je
begrijpt wat ik bedoel. Had je ineens twee flessen van
die gore gele harswijn gedronken, terwijl je die ene al
stiekum half had leeggekieperd in het pittoreske
haventje….
En als je dan probeerde uit te leggen dat er wat teveel
op het kladje stond, raakten ze zo maar ineens hun
hele Engelse woordenschat kwijt…. Zomaar. Floep
weg!! Had Papalamelullos ineens geen idee meer waar
je het over had. Stuurde hij je door naar het
keukentje, naar z’n moeder die daar in een hoek van
90 graden achter het fornuis stond.
Die bracht je in 5 minuten met Grieks geratel naar een
zenuwinzinking zodat je alsnog betaalde, en zelfs een
fooi gaf om er vanaf te zijn.
Nou, een variatie daarop gebeurt nu in het groot.
Die nieuwe minister van financiën van Griekenland, die
kale met dat leren jassie, hemd uit z’n broek, die met
z’n hand in z’n zakken komt aansjokken bij de
Deutsche Bondskansler Merkel, die man is vroeger
ober geweest. Dus wat die nou alle Europese pipo’s
aan het voorrekenen is……??
Ik denk dat het, om met Demis te spreken, ‘Forever
and ever’ gaat duren voordat daar de belasting-moraal
op West-Europees niveau is, en de bodem van de put
in zicht komt. Dat zal met recht een ‘orakel’ zijn.
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Jaarvergadering BMC 31 januari 2015
Aanwezige leden: Gert Roodhart, Piet Wortel, Johnny
Kasius, Bert van Oosten, Jan van Slooten, Onno
Mijnhout, Akke Mijnhout, Hetty van Vliet, Henk Ruisch,
Bianca van Dijkhuizen, Ruben Steenland, Carina
Steenland, Fred Jansen, Paul de Vries, Els Wortel,
Karin Hogenbirk.
Afwezig met afmelding: Gerard van der Hoeven,
Marcel Grob.
1 Opening door de voorzitter
De voorzitter heet alle leden van harte welkom op de
jaarvergadering
2 Bespreking ingekomen stukken
Er is een uitnodiging voor de Kampioensdag van het
LOOT op 15 maart.
Verder zijn er geen noemenswaardige ingekomen
stukken.
3 Bespreking jaarverslag penningmeester
Els neemt het financieel overzicht door wat door alle
aanwezig wordt goedgekeurd en bedankt de
kascommissie 2014, Piet en Gert, voor de controle.
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4 Verkiezing leden kascommissie 2015
De komende kascommissie zal bestaan uit Gert en
Bert.
5 Terugblik Clubactiviteiten
Dit behoeft geen verdere behandeling. Zie hiervoor het
overzicht in het clubblad.
6 Vooruitblik evenementen Toercommissie
De toercommissie heeft voor 2015 een aantal ritten op
de nog te publiceren toerkalender. De voorzitter
tevens toercommissaris heeft het overzicht
abusievelijk niet bij zich, maar geeft aan dat het weer
een afwisselende kalender is.
Door het wegvallen van het Bambitreffen met
Pinksteren is aan alle leden gevraagd suggesties aan te
dragen ter opvulling van de toerkalender met een
evenement.
Jan van Slooten noemt als suggestie De Elfstedentocht
van de Friesche Motor Club welke op tweede
Pinksterdag wordt verreden.
Karin noemt een treffen of een zelf georganiseerd
kampeerweekend als alternatief.
Het mag echter wel duidelijk zijn dat het Bambitreffen
door niets kan/zal worden geëvenaard.
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Hierover zal de toercommissie zich verder gaan buigen
en bedankt degenen die een suggestie hebben
aangedragen.
7 Prijsuitreiking Toercompetitie
Dit jaar hebben 8 leden hun toerboekje/toerblaadjes
ingeleverd.
De uitslag:
8 Bianca 912 km
7 Gert 1382 km
6 Onno 3260 km
5 Karin 4179 km
4 Ruben 4887 km
3 Els 7527 km
2 Johnny 8833 km
1 Jan 9564 km
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Alle toerrijders ontvangen een mok met
brandstofmeter die rood wordt als er een hete drank in
wordt geschonken.
Jan, Johnny en Els ontvangen een glazen motorfiets
gevuld met eau-de-toilette.

De wisseltrofee mag wederom een jaar bij Jan logeren.
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Met betrekking tot de wisseltrofee vraagt de
Toercommissie aan de leden een aanpassing van het
toerreglement.
Hierin staat sinds jaar en dag dat de trofee eigendom
wordt van de winnaar indien deze driemaal op rij of
vijfmaal eerste wordt.
De toercommissie vraag de leden goedkeuring voor
een permanente wisseltrofee zodat de huidige trofee
nog lang in omloop blijft.
De goedkeuring hiervoor wordt door alle aanwezigen
gegeven.
8 Rondvraag
-Gert stelt voor de prijs voor de BBQ te verhogen met
een supplement van bv E6 voor leden. Door deze
opslag is de hele avond dranktechnisch gedekt en
draagt eenieder een evenredig deel bij. Iedereen gaat
akkoord met dit voorstel.
-Onno neemt als laatste het woord voor de
prijsuitreiking van de oplossing van de woordzoeker
die in het clubblad van november heeft gestaan.
Annemarie, Akke, Ruben, Els, Hetty, Karin hebben de
juiste oplossing ingezonden.
Uit alle overgebleven letters ontstond de zin:
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‘De Baarnse motorclub is in negentienachtenzeventig
opgericht en bestaat in tweeduizendachttien dus
veertig jaar. We hebben leden zien komen en gaan
maar de bmc blijft altijd bestaan.'
Fred trekt de winnaar uit een envelop.
De winnaar is Hetty die huiswaarts keert met een
verpakking spareribs.
9 Sluiting
De voorzitter dank alle leden voor hun aanwezigheid
en inbreng en sluit de vergadering.
-
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-

-

-

-
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-
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HAND.
Eigenlijk wist hij het wel. Het was beter om het niet te
doen. Gewoon in de auto blijven en naar huis gaan.
Maar het was nog vroeg, en er was vast niemand in
het park. En als er niemand is, is de drang er ook niet.
Bovendien: zijn vrouw verwachtte hem pas over een
uur thuis. Even een wandelingetje. Het was tenslotte
mooi weer. Dat moest toch kunnen??
Niet dus. Dat wandelingetje eindigde op het bureau.
Want ineens was er een vrouw geweest. Ze had naar
hem gekeken, vanaf de overkant van de vijver. En
toen was het gebeurd. Hij had zijn piemel uit zijn
broek gehaald en was zich gaan aftrekken.
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Zoals al zo vaak eerder. Was het gevoel toch weer
sterker dan hij. Beschaamd reed hij naar huis, maar
ver kwam hij niet. De politie was gewaarschuwd en
pakte hem vlak bij het park op.
Dus ging hij weer door de justitiële molen.
Dat was hem al dertien keer eerder gebeurd.
Hij kende het klappen van de zweep. Allerlei straffen
had hij al gehad. Ook hulp, veel hulp.
Van de reclassering, van psychiaters en psychologen
en allemaal hadden ze hetzelfde verteld.
Dit gaat niet meer over, het is een verslaving en je
moet ermee leren omgaan. Vooral door situaties te
vermijden waarin de drang te groot kan worden.
Door niet alleen te gaan wandelen in een park,
bijvoorbeeld.
Bedremmeld zat de man voor de rechter.
Hij wist het wel. Hij had dat park niet in moeten lopen.
Al die hulpverleners hadden hem echt wel wat
bijgebracht. En toch was het fout gegaan.
Hoe dat nou kwam, wilde de rechter weten.
‘Tsja’, antwoordde de man.
‘Ik dacht dat ik het in de hand had.’
Inderdaad….
En dat was nou precies het probleem.
-

-

-

-

-

-
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