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      Het BMC-tje. 
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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.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 

 

                                                                                      

Maand: Februari.                 Jaartal: 2019.     
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Voorwoord… 

Wat een jaarvergadering zeg, een zeer goede 
opkomst, het is al heel wat jaartjes geleden dat het 

zoveel tijd in beslag nam om alle onderwerpen goed 
door te nemen met de leden. 

En daar zijn we met z’n allen gelukkig goed uit 
gekomen. 

 
Na deze gezellige avond kijk ik alweer met een oog 

opslag naar het nieuwe motor seizoen, maar zolang de 
ijsgoden er nog voor kunnen zorgen dat er nog ijs 

vorming kan plaats vinden, en de pekelwagen nog 

voorbij kan komen, zal dit nog even zijn tijd nodig 
hebben. 

Maar de motorkleding hangt alvast op het puntje van 
de kleerhanger, de motor staat bij de uitgang, maar 

nog even geduld.                                                       
En zoals het spreekwoord zegt, ‘geduld is een schone 

zaak’, en daar moet ik het maar mee doen. 
 

Het is voor mij altijd een strijd om wat voor het 
voorwoord te schrijven maar beter iets dan niets denk 

ik maar. 
Vorige maand is Parijs-Dakar verreden, en onze 

vrouwelijke rijdster Meriam Pol, die heeft voor de 7e 
keer deze giga woestijn rally gereden, wat een wereld 

prestatie, hier heb ik respect voor. 

Zo dit was het voor deze maand. Tot clubavond, dan 
praten we verder. 

 
                                           Els 
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Zaterdag 23 februari, 

 

Aanvang 20.00 uur.  

Bardienst: Gert en Marcel.  

‘de kleurvogel’, Tolweg 1. 

  

       

   

Clubavond 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

5 maart. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

In de maand februari zijn jarig: 

Els Wortel en AkkeMijnhout. 

HartelijkGefeliciteerd!!! 
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                          Lidmaatschap  2019 

Het einde van het lidmaatschapsjaar is in zicht, het 

nieuwe jaar gaat zich aankondigen, tijd om het 

lidmaatschap over 2019 te voldoen.                                                      

Betalen a.u.b. voor 28 februari 2019. 

Het bedrag is E30,- p.p. 

                                    Els 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

UITSLAG TOERCOMPETITIE 2018. 
 

                        9 Gert 230 

                         8 Karin 2205 

                         7 Marcel 2238 

                         6 Peter 3750 

                        5 Ruben 3753 

                        4 Paul 4711 

                        3 Els 6726 

                         2 Onno 7424 

                        1 Johnny 9829 
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Verslag Jaarvergadering 26 januari 2019. 

 
Aanwezige leden: 
Johnny Kasius, Bert van Oosten, Fred Jansen, Gert Roodhart,         
Piet Wortel, Marcel Grob, Jan van Slooten, Hetty van  Vliet,       
Carina Steenland, Ruben Steenland, Onno Mijnhout, Akke Mijnhout,      
Peter de Vries, Jaap ter Laag, Els Wortel, Karin Hogenbirk. 
 
Afwezig met afmelding: Paul de Vries 
 
1 Opening door de voorzitter. 
De voorzitter heet alle leden welkom.  
 
2 Bespreking ingekomen stukken. 
Wij ontvangen iedere maand van het LOOT, waarvan wij als club            
lid zijn, de toerwijzer. 
Omdat deze toerwijzer niet alleen het bestuur aangaat maar ook 
interessante informatie voor de leden bevat, zal deze maandelijks 
worden doorgemaild.   
Door een aantal leden is gereageerd op aanpassing/herziening van 
het toerreglement.  
Hier zal bij punt 6 op worden teruggekomen. 
 
3 Bespreking jaarverslag penningmeester. 
Els geeft een mondelinge toelichting op het financieel verslag.  
De jubileumdag heeft een hap uit onze reserves gehaald.   
Verder vraagt Els ons te beraden op het lidmaatschap van de KNMV. 
Hier zijn jaarlijkse  kosten van E190 aan verbonden. Hiervoor komen 
wij oa op de toerkalender te staan. De bijdrage voor 2019 is voldaan. 
Ter vergelijking: de bijdrage voor het LOOT bedraagt  slechts E90.   
Er zal moeten worden nagekeken hoeveel KNMV en LOOT rijders er 
bij  ons hebben gereden het afgelopen jaar. Dit zal Karin op zich 
nemen.  
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4 Verkiezing leden kascommissie. 
Els bedankt Bert en Johnny voor de kascontrole van het       
afgelopen jaar.  
De komende kascontrole zal worden uitgevoerd door                    
Johnny en Fred. 
 
5 Terugblik clubactiviteiten. Karin geeft aan dat dit punt niet meer 
op de kalender zal worden geplaats omdat alles is terug te lezen in 
het beknopte overzicht in het laatste 
clubblad. 
     
6 Vooruitblik evenementen Toercommissie. 
Toerkalender 2019: 
   07-04-19 Voorjaarsrit MC Alkemade vanuit Oude Wetering. 
   27-04-19 Oranjerit BMC. 
   29-06-19 BBQ-rit BMC. 
   06-07-19 Avondrit MAC Veenendaal vanuit Renswoude. 
   18-08-19 36e Airbornerit vanuit Eindhoven. 
   06-09-19 – 09-09-19 Clubweekend. Locatie nog niet bekend. 
   29-09-19 12e Mijnhoutoer vanuit Zwolle. 
   20-10-19 24e Kale Bomentocht vanuit Almere. 
   
Aanpassing /herziening Toerreglement. 
Op de in het clubblad gestelde vraag of er punten zijn in het 
toerreglement die voor herziening/aanpassing van het al lang 
bestaande reglement in aanmerking zouden kunnen komen, heeft 
de Toercommissie een aantal reacties ontvangen.  
Aangedragen punten zijn o.a vervallen van artikel over de 
wisseltrofee, schrappen van 1 rit per weekend, toevoegen van 
benzinebon als bewijs van aantonen verste punt, elk 
motorevenement waar een rit aan verbonden is mee te laten tellen, 
stempelen na beëindigen van een rit omdat sommige clubs na 
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afloop van de rit niet meer aanwezig zijn, duidelijker formuleren (en 
toepassen) van tekst bij artikel 9 over meerdaagse toertochten.  
Jan van Slooten heeft na de vorige jaarvergadering gevraagd e.e.a. 
na te kijken m.b.t de al meerdere malen niet correct berekende 
meerdaagse ritten. (artikel 9)  
Hierop zijn wij als Toercommissie niet teruggekomen, waarvoor 
Karin haar excuses aan  Jan heeft aangeboden. Dit heeft er echter 
helaas wel in geresulteerd dat Jan uit protest zijn toerboekje niet 
heeft ingeleverd.  
    
Doorgevoerde aanpassingen:  
Benzinebon i.p.v. stempel, per dag 1 rit geldt ook voor het weekend, 
wisseltrofee is sinds 2015 al een permanente wisseltrofee, bij 
meerdaagse toertochten tellen de per dag uitgezette ritten waarbij 
je doorrijdt naar een volgende locatie mee.  
Alleen motorevenementen waar een toertocht aan verbonden is 
waar iedereen zich voor kan inschrijven tellen ook de kilometers van 
de toerrit mee. Anders tellen alleen de luchtkilometers naar de 
startplaats en vanaf het eindpunt gemeten vanuit Baarn.   
Alle voorgaande edities komen bij deze te vervallen. 
   
7 Uitslag toercompetitie 2018. 
    9 Gert / 230 km 
    8 Karin / 2205 
    7 Marcel / 2238 
    6 Peter / 3750 
    5 Ruben / 3753 
    4 Paul / 4711 
    3 Els / 6726 
    2 Onno / 7424 
    1 Johnny / 9829 
Alle deelnemers hebben een rvs Jerrycan met alcoholische inhoud 
gekregen.  Johnny, Onno en Els hebben er een Route 66-horloge bij 
ontvangen.    
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8 Rondvraag 
Geen van de aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag. 
Hetty bedankt ons allen voor het medeleven in welke vorm ook 
voor, tijdens en na het  
afscheid van Henk.  
 
 9 Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.        
     

Karin. 

                

Mini jerrycan met inhoud.                                          Route 66 horloge. 
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Beste leden, 

Hieronder staan de clubavonden voor 2019 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.                                             

Graag 20.00 uur aanwezig zijn.    

  LET OP!! Als je je aangemeld hebt voor een 

bardienst, maar verhinderd bent, moet je zelf voor 

vervanging zorgen. Laat Els wel weten wie in jou 

plaats dan bardienst heeft. 

 16 maart, Jaap en Peter.                                                                                                         

13 april, Karin en Els.                                                                                                             

11 mei, Ruben en Onno.                                                                                                          

29 juni BBQ, ……..??.....                                                                                                       

21 september, ……..??.....                                                                                                 

26 oktober, …….??.....                                                                                         

23 november, …….??.....                                                                                             

14 december, …….??.....                                  
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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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Toerkalender Baarnse Mc 2019. 

07-04-19   Voorjaarsrit    MC Alkemade. 

Vertrektijd        : 08.30 uur vanaf de Brink in Baarn 
Start                : Clubhuis, Weteringlaan 22,                    

.                         2377 XN,  Oudewetering. 
Inschrijfgeld      : € 5  

Lengte              : 200 km  
Inschrijven        : 9.00 tot 11.00 uur 

Extra Info          : 5 punten Gratis koffie, bos tulpen bij     
.                         elke 5e inschrijving.                                

.                         Meer info:www.mcalkemade.nl  
GPS                   : JA, GPS, GPX en ITN. 

27-04-19   40e Oranjerit   Baarnse MC. 

Start                 : De Kleurvogel, Tolweg 1, 3741 LM       
.                          Baarn. 

Inschrijfgeld       : gratis voor leden, niet-leden € 5. 
Lengte               : ca. 220 km. 

Inschrijven         : 08.00 tot 12.00 uur. 
Extra Info           : Route op Garmin en papier. 

  
29-06-19   BBQ-rit   Baarnse MC 

Vertrektijd         : 11.00 uur Kleurvogel 

Start                 : De Kleurvogel, Tolweg 1, 3741 LM       
.                         Baarn. 

Inschrijfgeld       : gratis voor leden, niet leden € 5. 

Lengte               : ca 100 km 
Inschrijven en koffie: 10.00 tot 11.00 uur. 

Extra Info           : GPS. 

http://www.mcalkemade.nl/
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06-07-19           AVONDRIT  MAC Veenendaal 

Vertrektijd         :17.30 uur vanaf de Brink in Baarn 

Start                 : Bikers Best, De Hooge Hoek 22,       

.                         3927 GG  Renswoude 
Inschrijfgeld      : € 3,00(z.h.) 

Lengte              : 120 km 
Inschrijven        : van 18:00 tot 19:30 

Extra Info          : www.mac-veenendaal.nl Koffie 
gratis 

18-08-19    36e AIRBONERIT EMAC Eindhoven. 

Vertrektijd         : 08.00 uur vanaf de Brink in Baarn. 
Start                 : Café De Koens, Tonnaerstraat 14         

.                         5622 KZ  Eindhoven. 
Inschrijfgeld      : € 5,00 (z.h.) 

Lengte              : 150/220 km. 
Inschrijven        : 9.00 tot 11.00 uur. 

Extra Info          : D.J. Hannique Tel.: 06-50804695 of     
.                          L. Vermeulen Tel.: 06-53219058. 

  
06-09-19 t/m 09-09-19 Clubweekend Baarnse 

MC. 

Vertrektijd         : 
Locatie              : nnb. 

Inschrijfgeld       : nnb.  

 

                                         

http://www.mac-veenendaal.nl/
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29-09-19     12e Mijnhoutoer. 

Vertrektijd         : 09.00 uur vanaf de Brink in Baarn. 

Start                 : ± 10.30 vanuit Zwolle. 
Inschrijfgeld      : alleen voor leden. 

Lengte              : 165 km. 

20-10-19    24e KALE BOMEN TOCHT  MV Almere. 

Vertrektijd         : 08.30 uur vanaf de Brink in Baarn. 

Start                 : Clubhuis MV Almere,                             
.                         Meerveldstraat 55, 1359 HZ  Almere. 

Inschrijfgeld       : € 5,00 (z.h.) 
Lengte               : 180/230 km. 

Inschrijven         : 9.00 tot 12.00 uur. 
Extra Info           : De finishplaats is niet gelijk aan de      

.                          startplaats.  
                           GPS/Garmin vooruit aan te vragen       

.                   bij toercommissaris@motorvereniging.nl  

 

mailto:toercommissaris@motorvereniging.nl
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Statistieken. 

Over het algemeen doen statistieken mij niet zoveel. 

Dat het de warmste of natste zomer sinds 

19boerenwipkar is geweest zal mij worst wezen.      

Dat een collega het afgelopen jaar gemiddeld meer 

productie heeft gehaald…wat moet je ermee.           

Dat de kinderen tegenwoordig gemiddeld slechter zijn 

in hoofdrekenen dan 20 jaar geleden…swah.  

Er zijn echter 2 statistieken die ik bijhoud.                  

Het ene is het benzineverbruik en benzinekosten van 

m’n auto. 

Het zal jullie echter weinig interesseren dat onze 

Hyundai i20 in 2018 12389,3 km heeft gereden 

waarvoor we € 1243,17 aan benzine betaald hebben 

en daarvoor 817,21 liter getankt hebben.                 

En dat we gemiddeld per liter 15,15819145 km ver 

kwamen. Maar ik vind dat leuk om bij te houden.    

Van m’n XJR had ik het ook allemaal bijgehouden maar 

helaas zijn die gegevens gesneuveld met m’n vorige 

computer… dus ben ik daar maar mee opgehouden. 

De andere statistieken betreffen de Baarnse Mc. 

Misschien dat jullie die interessanter vinden. 

In 1983 ben ik lid geworden van de BMC, en in 1988 

lid van de toercommissie.                                    

Toen ik vervolgens in 1991 secretaris werd en daarbij 

van de vorige secretaris een grote tas met paperassen 

mee kreeg ben ik die tas tijdens een winter eens gaan 
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uitspitten en diverse lijstjes gaan maken. (Statistieken 

is eigenlijk een duur woord voor lijstje…) 

Statistiek 1. Sinds 1977 hebben 41 verschillende 

leden een functie in het 

bestuur/toercommissie/redactie bekleed.            

Statistiek 2. Aantal jaren dat huidige leden t/m 2018 

een functie binnen bestuur/toercommissie/redactie 

bekleed hebben.                                                  

John Kasius 1. Wim Groenestein 2. Piet Wortel 3.     

Jan van Slooten 4. Marcel Grob 5. Fred Jansen 5.   

Henk Ruisch 7. Carina Steenland 8. Hetty van Vliet 12. 

Karin Hogenbirk 15. Ruben Steenland 20.               

Onno Mijnhout 30. Els Wortel 30.                   

Statistiek 3. De huidige leden zijn tezamen gemiddeld  

22,3 jaar lid.                                                  

Statistiek 4. We hebben gemiddeld 0,77 motor per 

lid.                                                             

Statistiek 5. 6 lèdinnen waarvan 33,3% motor rijdt 

en 16 leden waarvan 75% motor rijdt.                 

Statistiek 6. Er woont slecht 1 lid in Baarn. 

Verder kwam ik niet, maar er is wel weer een natte, 

druilerige zondag enigszins ‘nuttig’ doorgebracht.  

De komende dagen wordt er ‘gemiddeld’ veel regen 

verwacht. Dan spoelt tenminste dat -zout van 

de wegen. 

Grt, Onno.  
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Waar blijft de tijd? 

Het was een goed idee van Onno om in de winter 

maanden voor het blad in het verleden te duiken, 

voordat het nieuwe seizoen los barst, voor de laatste 

keer voorlopig de albums er bij gehaald. 

Het is 1975, samen met mijn vriendin Annelies op de 

Yamaha naar Texel, je weet wel, de broekspijpen 

opgerold de mouwtjes omhoog, ja ja dat kon toen nog, 

samen op avontuur, we verbleven in een 

jeugdherberg, wat een tijd. 

Het kalender jaar geeft 1977 aan, sinds ik het roze 

papiertje heb was mijn grootste wens om naar de 

grootste race spektakel ter wereld te gaan naar 

Daytona Beach Florida, Amerika. Samen met een 

collega, papieren in orde en gaan, in het vliegtuig 

waren we bijna de enigste dames, maar toen het 

bekend werd dat ik ook een motor had, was de ovatie 

geweldig, krijg er nog een blos van op de koontjes. 

Wat een ervaring, een sfeer, veel bekende 

Nederlanders waren er ook, Wil Hartog, Boetje, 

Jannes, Gerard Rond. Wat giga was is MainStreet, rijen 

dik staan aan beide zijde van de weg motoren, 

kilometers lang. De race is een thema apart, dit moet 

je gezien hebben, de 200 miles race. Na dit evenement 

hebben we nog wat tripjes gemaakt b.v. naar Cypress 

Garden, een natuurlijk wonder op zich, naar Walt 

Disney World, gigantisch zo groot. 
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1978, met Helen saampjes op de Honda CB 500 four 

naar de motorcamping in Crest in Frankrijk, we hadden 

wel veel belangstelling onder weg 2 dames op de 

motor, dat streelt wel je ego. Op de camping werden 

we ontvangen door 3 heren, en die hebben voor mij 

een nieuw voor bandje er om heen gelegd, het was wel 

nodig. 

Op een avond, we zitten voor de tent, komt er een 

man met een hondje aanlopen, je ziet iedereen kijken 

van is die verdwaald? Maar we raken aan de praat, en 

dan is het stil, we luisteren geschokt, hij heeft een 

motor ongeluk gehad, een jaar in het ziekenhuis 

gelegen, 10 operaties gehad. 
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Als dank dat hij dit heeft overleefd maakt hij een 

voettocht naar Santiago de Compostela, in het 

noordwesten van Spanje, een wandeltocht van 5500 

km, na dit emotionele verhaal kijkt men toch anders 

aan tegen personen die je dit vertellen. 

Laat ik het maar hier bij houden, misschien een idee 

voor jullie om ook iets te schrijven voor het volgende 

blad. 

Els 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

CREATIEF MET KOFFIEVLEKKEN 

Carter Asmann kan een stukje tekenen, heeft iets met motoren                 

en drinkt graag koffie.                                                                                                        

Combineer die drie en je krijgt 

dit:  
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http://carterasmann.tumblr.com/tagged/paintings_drawings_and_prints 

 

 

 

 

 

http://carterasmann.tumblr.com/tagged/paintings_drawings_and_prints
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    CLUBWEEKEND 

Het clubweekend gaat dit jaar plaatsvinden  

van 6 t/m 9 september.  

Wij hebben een paar locaties op het oog,  

maar welke het gaat worden hangt uiteraard  

af van de aanmeldingen.  

Geef je op bij Ruben of Karin.   

Inschrijven kan tot 1 mei. 

 


