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      Het BMC-tje. 
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Voorwoord… 

Allereerst willen we Onno en Akke van harte feliciteren, zij 

zijn voor het eerst opa en oma geworden van een prachtige 

kleinzoon Damian. 

Waar schrijft men over in februari voor het clubblad, buiten 

ligt een laag sneeuw en een dikke laag pekel. Je mag het 

geloven of niet, op dit moment hoor ik bekende geluiden 

buiten, 20 motorrijders komen voorbij rijden, dit zijn nu 

echte pekel vreters. 

Mijn gedachten gaan terug naar al die jaren dat de BMC een 

blad heeft uitgegeven, hoeveel reisverslagen, belevenissen, 

artikelen te koop, bardiensten, clubavonden, bbqtjes, 

toertochten, jaarvergaderingen, verjaardagen, 

beterschappen, feestavonden, etc. zijn daar in vermeld, 

daar word ik een beetje dissie van, maar het geeft wel een 

goed gevoel over het geheel. Soms mag men niet altijd 

terug kijken op de gebeurtenissen het is immers 

geschiedenis waar we niets meer aan kunnen veranderen. 

Herinneringen moet je wel koesteren en aan de kant mag je 

het verleden niet vergeten, en trek er lering uit voor de 

toekomst. En aan de toekomst gaan we natuurlijk denken, 

maar niet teveel vooruit, vergeet niet te genieten van al het 

moois van vandaag,  morgen zien we wel weer. 

Zo, weer even met beiden benen op de grond het mag niet 

te serieus worden, dit is het weer voor februari, denken 

jullie nog even aan het lidmaatschap, en kijk ook in je 

agenda om je op te geven om een bardienst te draaien. 

                                     Els 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

15 maart 2017. 

 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

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 XXXXXXXXXX.     

Het bedrag is E 30,- p.p,                                           

a.u.b. betalen voor 1 maart 2017.  

                                                                                                      

Els 

         -      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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Zaterdag 25 februari.  

Bardienst:Piet en Bert.  

Aanvang 20.00 uur.    

‘de Kleurvogel’, Tolweg 1, Baarn. 
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In de maand februari zijn jarig: 

 

Els Wortel (65!!)                     

en Akke Mijnhout. 
 

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  

 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

                  De Motorbeurs in Utrecht 

Deze is van donderdag 23 t/m zondag 26 februari.  

Hier tonen bijna alle importeurs van motormerken hun 

nieuwe modellen en natuurlijk veel activiteiten.      

Veel onderdelen, helmen, kleding, etc.                   

Ook is er veel informatie over toerclubs, 

verzekeringen, cursussen, en belangenverenigingen, 

oftewel voor ieder wat wils. Met andere woorden: er is 

genoeg te doen, en te bezichtigen, dit is een 

voorproefje voor het nieuwe motor seizoen 2017.   

                                    Els. 
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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 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. 

 Zaterdag 25 maart                                                                   

Zaterdag 22 april, Karin en Els.                                                                                                                       

Zaterdag 27 mei, Onno en Akke.                                                                         

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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Road 

Als liefhebber van documentaires zag ik onlangs de 

enorm boeiende sportfilm ROAD.   

Dit is een indringende sportdocumentaire die een inkijk 

geeft in het leven van de Noord-Ierse familie Dunlop. 

Een familie van motorcoureurs.                               

De bijna 2 uur durende film laat prachtige beelden zien 

uit het leven van Joey en Robert Dunlop tijdens hun 

eerste schreden in de racewereld in de zestiger en 

zeventiger jaren.                                                         

De vele successen, maar ook de periodes na diverse 

ongelukken waar beiden, nog niet hersteld, gewoon 

weer op de motor stappen.                                      

Beelden van duizelingwekkende snelheden die worden 

behaald op het stratencircuit op het eiland Man.  

In het jaar 2000 krijgt Joey (maar liefst 26-voudig 

winnaar van de TT op Man) een fataal ongeluk en laat 

het leven tijdens een race in Tallinn als zijn achterwiel 

afbreekt.  

Acht jaar later loopt, tijdens de training van de North 

West 200, de motor van zijn jongere broer Robert vast 

waarbij ook hij dodelijk verongelukt.  Beide mannen 

worden slechts 48 jaar oud.   

In deze documentaire komen ook de racekwaliteiten 

van Michael en William (de zonen van Robert) aan bod 
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die diverse races als rivaal van hun vader hebben 

gereden.  

Twee dagen na de dood van Robert won zoon Michael 

de NW2000 in een bloedstollende race.  

De documentaire is doorspekt met oude beelden en 

intervieuws. 

Michael en William zijn nog steeds professioneel 

coureur. Afgelopen juni 2016 reed Michael de snelste 

ronde op Man ooit, namelijk 60 km in 16.58 minuten 

met een gemiddelde snelheid van 213,4 km.  
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De documentaire is oa te vinden op  i-tunes. Voor 

degenen die de film op dvd willen bekijken; deze is 

voor E 9.99 te koop bij Bol.com 

Hieronder de trailer van ROAD 

https://www.youtube.com/watch?v=P2PYw2_fTEw 

Op Youtube staan nog meer prachtige beelden van 

races van Joey en Robert Dunlop. 

Grt, Karin. 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Nieuw lid. 

Peter de Vries, (broer van Paul) heeft zich aangemeld 

als lid.  

 

 

Peter, van harte welkom bij de Bmc.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P2PYw2_fTEw
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De voorkeur van……. 

Ik ben: Peter de Vries  Leeftijd: 69….              

Woonplaats:  Bussum. 

Persoonlijke situatie: Single.                              

Mijn motor: Goldwing.                                        

Mijn boek: Detectives van Allister McLean.             

Wat zou je doen als je een onbeperkt budget 

had? Reizen vooral naar Indonesië. Heb er 10 jaar 

met mijn ouders gewoond. Graag weer alles eens 

terugzien.                                                               

Als je 1 dag het land mocht regeren, wat zou je 

veranderen: Het partijenstelsel.                            

s’Ochtends ga ik eerst: Rustig opstaan en ontbijten. 

Mijn krant: Gooi en Eemlander.                           

Wat was je eerste (bij)baantje?:  Vakantiewerk bij 

plantsoenendienst gemeente Bussum. (was 16 jaar)  

Wat voor werk doe je nu?: Deed het werk van 

verzekeringsadviseur binnendienst.                          

Nu 5 jaar gepensioneerd en heb op afroep baan bij 

Besseling Taxi en Taxi 19000.                                            

Welke motorfietsen heb je gehad?:               

Honda Shadow, Honda Pacific Coast, Yamaha 1000, 

Honda Pan European 1100 en Honda Goldwing 1800. 

En met welke heb je het meeste schik of pech 

gehad?:  Pech nooit, wel schik met de Pan.              

In wat voor huis woon je?:  Appartement.        

Waar ben je trots op?: Mijn kinderen.                    
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Als je zou reïncarneren als een dier, welk dier 

zou dat dan moeten zijn, en waarom?:              

Kat, heeft 7 levens.                                          

Lelijkste motor ooit: Zo’n Hell’s Angels shopper. 

Waar zou je graag eens een dagje mee sturen?:  

Een zijspan.                                                        

Wat is je droommotor?: Heb ik niet zozeer.        

Heb je verder nog wensen?: Geen, leef tevreden. 

                               

Een foto van mijn motorfiets die ik nog in eigendom 

heb. Wel is mijn dealer bezig de Goldwing te verkopen 

en na verkoop zal ik een Pan 1300 aanschaffen.   

Mocht in maart de Goldwing nog niet verkocht zijn dan 

rij ik voorjaar en zomer nog met de Goldwing. 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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De volgende ritten zijn door de toercommissie 

gepland voor aankomend motorseizoen. 

Zondag 19 maart, 5e VMTC Bijna-Zomertijd-rit 

Vertrektijd         : 10.00 vanaf de Brink in Baarn 

Start                 : De Muzenhof Leuvenumseweg 66 

Ermelo  

Inschrijfgeld      : € 5 excl her, incl 1 cons 

Lengte              : 170 km  

Inschrijven        : van 10.30 tot 12.00 

Extra Info          : http://www.vmtc.eu 

GPS Garmin     : JA 

Donderdag 27 april, 38e Oranjerit   BMC  

Vertrektijd         : vanaf 08.30 

Start                 : De Kleurvogel, Tolweg 1, Baarn 

Inschrijfgeld      : gratis voor leden, niet-leden € 5 

Lengte              : ca 200 km 

Inschrijven        : van 08.30 tot 12.00 

Extra Info          : Route op Garmin en papier 

 

http://www.vmtc.eu/
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Donderdag 25 mei, 33e HEMELVAARTRIT  

Vertrektijd         : 08.30 vanaf de Brink in Baarn 

Start                 : Café Custwijc, Laageind 1,             

3465 KG  Driebruggen 

Inschrijfgeld      : € 5 (z.h) 

Lengte              : ca 200 km 

Inschrijven        : van 09.30 tot 12.00 

Extra Info          : Finish op andere locatie. Route voor 

Garmin, geen routerol.  

Zie www.boreftse-motorclub.nl voor finishlocatie 

Zaterdag 24 juni, BBQ-rit   BMC 

Vertrektijd         : 11.00  Kleurvogel 

Start                 : De Kleurvogel, Tolweg 1, Baarn 

Inschrijfgeld      : gratis voor leden, niet leden € 5 

Lengte              : ca 100 km 

Inschrijven        : van 10.00 tot 11.00 

Extra Info          : GPS 

Zaterdag 01 juli, Avondrit MAC Veenendaal 

Vertrektijd         : 17.30 vanaf de Brink in Baarn 

Start                 : Bikers Best, De Hogehoek 22,     

3927 GG  Renswoude 

Inschrijfgeld      : € 3 (z.h) 

Lengte              : 120 km 

Inschrijven        : van 18.00 tot 19.30 

Extra Info          : Info 06-53798515                      

Info www.mac-veenendaal.nl 

http://www.boreftse-motorclub.nl/
http://www.mac-veenendaal.nl/
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Vrijdag 01 september t/m 04 september, 

Clubweekend   BMC 

Vertrektijd         : 

Locatie              : nnb 

Inschrijfgeld       : nnb 

 Zondag 17 september, 10e Mijnhoutoer 

Vertrektijd         : 9.00 vanaf de Brink in Baarn 

Start                 : 10.30 vanuit Zwolle 

Inschrijfgeld      : gratis voor leden 

Lengte              : ca 200 km 

Zondag 08 oktober, ARENARIT MTC Motovatie 

Vertrektijd         : 9.30 vanaf de Brink in Baarn 

Start                 : DVH, Wimbledonpark 2,               

1185 XN  Amstelveen 

Inschrijfgeld      : € 3 (z.h) 

Lengte              : ca 100 km 

Inschrijven        : 10.00 tot 12.00 

Extra Info          : Route naar clubhuis via 

www.motovatie.nl                                                      

06-16368496 alleen bereikbaar tijdens de rit.  

Alleen op GPS Garmin en TomTom.  

  

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

http://www.motovatie.nl/
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CJIB waarschuwt voor oplichters 

Pas op met boetes betalen. 

Wanneer je de post gaat halen en er een witte envelop 

tussenzit met een paarsblauw randje, weet je vaak wel 

hoe laat het is. Meteen kijken wat de schade is en 

gelijk maar betalen. Maar let op, de boete kan vals 

zijn. Hiervoor waarschuwt het CJIB.                          

Er zijn oplichters actief die nepboetes verspreiden. 

Hoewel ook valse brieven worden verstuurd, benadrukt 

het CJIB dat oplichters vaak andere manieren 

gebruiken om een nepboete te laten betalen.           

Het CJIB stuurt bijvoorbeeld nooit een mail.         

Wanneer je toch een mail krijgt, dan is deze nep. 

Oplichters sturen soms ook aanmaningen voor ‘boetes’ 

of proberen het slachtoffer te laten betalen via een 

voucher. Eerder werd ook al de website van het CJIB 

nagemaakt. 

Wat kun je er aan doen? Klik vooral niet op links uit 

mails, mail nooit persoonsgegevens en update 

antivirus- en firewallprogramma’s. Check ook altijd het 

rekeningnummer. Het echte rekeningnummer van het 

CJIB vind je op de website www.cjib.nl.  Wanneer je 

twijfelt of de persoon die belde écht van het CJIB was, 

bel dan even terug. Tóch opgelicht? Meld dit dan bij de 

Fraudehelpdesk en doe aangifte bij de politie. Een 

gewaarschuwd mens telt voor twee. 

https://www.cjib.nl/Over-het-CJIB/voorbeelden-nepmails.aspx
http://opgelicht.avrotros.nl/alerts/item/oplichters-maken-website-cjib-na/
http://opgelicht.avrotros.nl/alerts/item/oplichters-maken-website-cjib-na/
http://www.cjib.nl/
https://www.fraudehelpdesk.nl/alerts/nog-beter-opletten-nu-ook-nepbrieven-cjib-en-belastingdienst/


18 
 

Dus meteen de brief gecheckt die eind januari bij me 

in de bus viel, maar hij bleek helaas echt.  

 

Dat was dus een dure jaarvergadering… 

Grt, Onno.  

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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Verslag jaarvergadering BMC 21 januari 2017 

Aanwezigen: Piet Wortel, Gert Roodhart, Bert van 

Oosten, Johnny Kasius, Jan van Slooten, Annemarie 

van Slooten, Henk Ruisch, Hetty van Vliet, Ruben 

Steenland, Carina Steenland, Onno Mijnhout, Akke 

Mijnhout, Bianca van Dijkhuizen, Paul de Vries, Peter 

de Vries, Fred Jansen, Marcel Grob, Els Wortel, Karin 

Hogenbirk. 

Afwezig met bericht: Gerard van de Hoeven 

1 Opening door de voorzitter:                        

Karin heet alle aanwezigen welkom.  

2 Bespreking ingekomen stukken:                  

Geen ingekomen stukken. 

3 Bespreking jaarverslag penningmeester:         

Els geeft een uitgebreide toelichting op het          

financiële overzicht. Hierop zijn geen op- of 

aanmerkingen zodat het overzicht wordt goedgekeurd. 

4 Verkiezing leden kascommissie:                   

Door een vergissing hebben Piet en Gert de  

kascommissie gevormd en de kascontrole uitgevoerd. 

Dit hadden echter Piet en Bert moeten zijn. Derhalve is 

ervoor gekozen Piet komende controle, voor de derde 

maal de kas te laten controleren, tezamen met Bert. 
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5 Terugblik clubactiviteiten:                           

Deze staan beschreven in editie januari 2017 van ’t 

BMC-tje.                                                                    

Karin licht daar één evenement uit, nl. de clubmiddag 

van 21 mei wat een doorslaand succes was, gezien de 

louter positieve reacties van maar liefst 19 

deelnemers. 

Het bestuur heeft besloten dit niet jaarlijks te 

organiseren, maar voor 2018 wederom een dergelijk 

evenement op de kalender zetten. Ook dan 

vermoedelijk als afsluiting, aansluitend een buffet in 

ons onderkomen.  

6 Vooruitblik evenementen Toercommissie:          

De Toerkalender is samengesteld. Zie hiervoor het 

overzicht elders in dit blad.                                     

Het clubweekend zal naar verwachting het eerste 

weekend van september gaan plaatsvinden in 

Duitsland. 

7 Prijsuitreiking Toercompetitie:                        

Zie de uitslag van de Toercompetitie waarvoor 10 

leden de toerboekjes/toerblaadjes hebben ingeleverd, 

elders in dit blad. Het presentje dit jaar betrof voor 

allen ingelijste motorpostzegels.  

De rijders, geëindigd op de plaatsen 1, 2 en 3 hebben 

een grote metalen kroonkurk met motoropdruk 

ontvangen.  
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8 Rondvraag:                                                  

Bert vraagt of wij eens een fietsrit willen uitzetten. 

Hoewel dit niet met groot enthousiasme wordt 

ontvangen wordt de inbreng gewaardeerd.               

De voorloper van de huidige Baarnse Motor Club heeft 

dit in het verleden namelijk ook eens georganiseerd.    

Karin vraagt alle aanwezigen, als reminder in het 

geschreven voorwoord van het BMC’tje van januari, na 

te denken over en ideeën aan te brengen voor een 

passende viering van ons 40-jarig jubileum in 2018.    

 Verder heeft geen van de aanwezigen een vraag voor 

de rondvraag.  

9 Sluiting:                                                       

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering 

gesloten.  

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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                         CLUBHISTORIE 

Uit de krant van 21 februari  1949 

 

Toen wij met een fietsrit meer deelnemers trekken dan 

de laatste jaren met de Oranjerit !!!!! 

Dus Bert, wie weet komt het er nog eens van.  
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Uitslag toercompetitie 2016. 

10e Gert………… 200 km. 

9e Piet……………..412 km. 

8e Marcel………...528 km. 

7e Paul…………….1924 km. 

6e Karin…………..3020 km. 

5e Els……………….4333 km. 

4e Ruben……….…4396 km. 

3e Onno……..….…4983 km. 

2e Jan……………… 5740 km. 

1e John………………5836 km.  

 


