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Voorwoord… 

2017 is begonnen en bij het schrijven van dit 

voorwoord is het glad in Nederland.                         

De sleepdiensten doen goede zaken met zo’n 450 

aanrijdingen, alleen al op de snelwegen.                   

Er is al een slordige 13,5 miljoen kilo zout gestrooid. 

Als jou motor nog geen door pekel aangevreten 

voorvorkpoten heeft en je zuinig bent op je tweewieler, 

dan hoef je voorlopig de weg nog niet op.                

Voordat alles wat er al ligt (en er ongetwijfeld nog bij 

komt) is weggeregend, zijn wij minimaal 1,5 maand 

verder. 

Januari is een maand van terugkijken op het afgelopen 

jaar. Zie hiervoor het jaaroverzicht van (club) 

activiteiten elders in deze uitgave.                    

Uiteraard kijken wij vooruit op alles wat nog komen 

gaat en zijn de voorbereidingen voor de Oranjerit in 

volle gang.  

Buiten de toerkalender, de clubavonden, de BBQ en 

het clubweekend, zullen er vooralsnog geen bijzondere 

activiteiten in 2017 gaan plaatsvinden.  

Dat gaan wij weer doen in 2018 als de BMC haar 40 

jarig jubileum zal vieren.                                        

Op welke wijze wij dit zal gaan doen is nog niet bekend 

en hoewel dat nog ver weg lijkt zullen wij hier 

langzamerhand toch een aanvang mee moeten gaan 

maken.   
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Uiteraard staan wij open voor suggesties en ideeën. 

Daarom vraagt het bestuur jullie om met ons mee te 

denken.  

Om 2017 te starten wens ik jullie, buiten de bekende 

kreten als gezondheid en geluk, een zorgeloze tijd toe 

vol gave ritten, gezelligheid en een leuk clubjaar met 

elkaar. 

Karin  

 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

15 februari 2017. 

 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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Zaterdag 21 januari. 

Bardienst:Paul en Els.  

Aanvang 21.00 uur.                                         

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

 

Paul Maas, Gert Roodhart,      

Jan v. Slooten, Carina Steenland 

en Marcel Grob.   
 

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  

 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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                         RDW. 

Laatst kwam ik bij het opschonen  van de kastruimte 

in mijn ‘kantoor’, (doe ik alleen als het motorseizoen 

voorbij is) een verdwaalde foto tegen van een          

Yamaha XJ900 die ik enkele jaren gehad heb.                                     

Een ‘naked’, zwart met rood, en met een topkoffer!? 

Dat wist ik dus totaal niet meer. Ik dacht dat mijn 

huidige topkoffer m’n eerste was….maar daar gaat dit 

verhaal niet over. 

 

Die zwart-rode XJ900, (mijn 3e motor) die ik in 1990 

ingeruild heb, zou die nog rond rijden?                      

Ik heb ‘m toen in 1990 ingeruild op een nieuwe 

Yamaha XJ900F, bij Veerman motoren in Huizen.       

Die ingeruilde XJ900 was toen nog in prima staat, dus 

ik besloot ‘m maar eens in te voeren bij de RDW, om 

te zien of ‘ie überhaupt nog in leven was. 

En ja hoor, hij kwam tevoorschijn.                            

Je kan dan bij ‘vervaldata en historie’ ook zien 
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wanneer ‘ie het laatst in ander handen overgegaan is, 

en dat bleek 7 november 2015, om half drie s’middags 

geweest te zijn.                                                      

Dus deze Yamaha van 1985 rijdt nog steeds rond, als 

oldtimer inmiddels! 

Dan ook m’n andere motoren die ik gehad heb maar 

even invoeren. 

De eerste was een Suzuki GS550E uit 1980 die ik in 

1982 kocht bij een motorzaak in Weesp. 

(Motomeent??) Een groene, met een stuurkuipje. 

Kenteken MB-60-JV. Die staat bij het RDW niet meer 

geregistreerd, dus waarschijnlijk naar de eeuwige 

jachtvelden.                

M’n 2e motor was een 

Suzuki GS 750. Zwart, met 4-in-1 uitlaat. Die had ik 

gekocht bij vd Kuinder in Hilversum. Toen nog op de 

Koningsstraat.                                                    

Deze kwam na invoeren bij de RDW van kenteken   

ZR-87-87 ook niet 

tevoorschijn.
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En nu ik toch bezig ben, dan ook nr. 4, een wit/grijze 

Yamaha XJ900f, met blauwe striping, kenteken       

MJ-09-YV ingevoerd. Daar heb ik 15 jaar mee gereden, 

en 2x mee plat gelegen, dus dat was al niet veel meer 

toen ik ‘m inruilde op m’n huidige XJR.                      

En ook die bleek de RDW niet meer te kennen. Van 

m’n 4 vorige motoren rijdt er dus nog maar 1 rond. 
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Kijken jullie ook eens bij de RDW of je vorige motoren 

nog leven. https://ovi.rdw.nl/, 

En laat het me weten, eventueel met een foto-tje erbij. 

Kunnen we de resterende wintermaanden bij de kachel 

wegdromen over die mooie motortijden van vroeger……  

wachtend op het voorjaar. 

Onno. 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

 

https://ovi.rdw.nl/
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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 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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De voorkeur van…Janus…. 

Ik ben: Jan van Walsem.                                                               

Leeftijd: 54                                               

Woonplaats:  Baarn                                     

Persoonlijke situatie: samenwonend met Tineke 

Mijn motor: Triumph tiger sport 1050                    

Mijn boek: motoplus , boeken lezen doe ik niet.      

Wat zou je doen als je een onbeperkt budget 

had? met iets meer budget een Moto Guzzi Stelvio 

NTX gekocht                                                           

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

veranderen: Maximum snelheid weg                   

s’Ochtends ga ik eerst: Koffie                           

Mijn krant: Lees ik niet                                          

Wat was je eerste (bij)baantje?: Automonteur  

Wat voor werk doe je nu?: Magazijn en bezorgen 

apotheek amersfoort Mediplus                              

Welke motorfietsen heb je gehad?: Suzuki 1300 

haya, triumph rs 955, yamaha thunderace 1000, 

Motoguzzi breva 1100 sport                                       

En met welke heb je het meeste schik of pech 

gehad?: yamaha was alleen maar pech , triumph 

alleen maar schik mee en altijd lopen                        

In wat voor huis woon je?: beneden appartement 

met ruime tuin voor en achter.                              

Waar ben je trots op?: Mezelf                                                   
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Als je zou reïncarneren als een dier, welk dier 

zou dat dan moeten zijn, en waarom?: een beer , 

winterslaap lijkt me heerlijk totdat motorseizoen weer 

begint in maart ongeveer.                                   

Lelijkste motor ooit: sorry voor degene die hem rijdt 

maar dat is toch een harley.                                  

Waar zou je graag eens een dagje mee 

sturen?:  de nieuwste ducati multistrada 1200 om te 

testen.                                                                   

Wat is je droommotor?: Moto Guzzi stelvio NTX        

Heb je verder nog wensen?: bovenstaand. 
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Hierbij nog een foto 

van m’n hobby, gepoetst, ingevet, acculader, klaar 

voor de winter, nog een lekkere warme deken erover 

en klaar. Groet jan.                                        

 



17 
 

                 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,                                           

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

Els 

         -      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

OVERZICHT (CLUB) ACTIVITEITEN 2016 

2016 is omgevlogen. Zo kijk je nog uit  naar de 

Oranjerit in april en de clubmiddag in mei en zo kijk je 

terug op het jaar waarin, in clubverband of individueel, 

vele ritten zijn gereden, evenementen zijn bezocht, 

etc.            

                               JANUARI                          

Steevast de maand voor onze jaarvergadering, 

bijgewoond door 17 leden.                                           

Els krijgt de Wisseltrofee overhandigd en de 

Toerkalender wordt bekend gemaakt.                        

Marcel schrijft over veiligheid mbt motorkleding.                                        

 



18 
 

                        FEBRUARI                                      

De locatie van het clubweekend is bekend: 

Küchelscheid in België nabij de Duitse grens.        

Onno geeft een inkijkje in de vreemde 

gebruiksaanwijzing van zijn XJR1300.                      

Karin verhaald over een creatieve Canadees die tekent 

met zijn GPS.                                                     

Oproep aan de leden voor inschrijving voor de BMC-

clubmiddag in Mei.  

 

 

 

                           

MAART                                        

Els verslaat de 

Gooise Karavaan 

waaraan ook Paul de Vries voor de 27e keer meerijd.                            

Deze editie rijden 65 trucks mee en Paul in een truck 

van Bart Smit.                                                     

Deel 2 van Marcel over de do’s en don’ts mbt 

motorkleding.                                                        

De Kaasstadrit, clubrit van deze maand, wordt door 

niemand verreden.                                              

Onno wijkt uit naar MC Hamac in Harfsen.  
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 APRIL                   

Onno rijdt ‘de fietspad-rit’ en neemt afscheid van zijn 

11-jarige accu.                                                    

Foto’s uit de oude doos.                                        

Paul schrijft als truckchauffeur over zijn ervaringen bij 

de Truckers-run.                                                    

Op Koningsdag hebben wij slechts 24 deelnemers aan 

onze Oranjerit. Een historisch dieptepunt in ons 38-

jarig bestaan. 

                                       MEI                                 

Rijdt Els op Hemelvaartsdag de Oranjerit en Onno 

vanuit Helledoorn een rit van MHNC.                       

Een delegatie van de BMC gaat naar Leeuwarden voor 

de Elfstedentocht en verblijven 1 of 2 nachten in 

Motorherberg Healbird, waar het weer bijzonder goed 

toeven is.                                                                

Tip: Als je in de buurt van Marrum bent; de 

pannenkoekentrein. Een geweldige stop. 

Om ook de niet- of niet-meer-motorrijdende clubleden 

weer eens een leuke middag te bezorgen hebben de 

bestuursdames een clubmiddag georganiseerd, 

compleet met rit met vragen, remschijfwerpen en als 
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afsluiting een Chinees buffet.                                   

Gezien de ruime deelname, net als in 2013 toen Onno 

de rit had verzorgd, een groot succes. 

Eind mei tref je de halve club aan bij de feestavond 

van de Amerpoort. Zondags wordt de Nieuwenoordrun 

verreden met bijna 100 zijspancombinaties. Een 

indrukwekkende stoet.                         

   

                                    JUNI                                  

Als clubrit staat de Wil Hartog-rit weer eens op de 

kalender en rijden een aantal leden de jaarlijkse 

Motary. De zomerstop wordt ingeluid met de BBQ-rit 

met ’s avonds de goed bezochte BBQ. 
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                                     JULI                                

Clubrit bij De Megafoon in Twello                               

Els verhaald over het Klimroostreffen in Budel die op 

zondag een rit voor de minder bedeelde medemens 

qua lichaam en/of geest organiseren. Het treffen is 

bezocht door een x-aantal leden en oud-leden en was 

weer een feest. Helemaal als Els en Hetty aan de 

waterpijp gaan.                                                         

De Historische Motor Race in Barneveld kan ieder jaar 

rekenen op de komst van Els, Jan en Marcel.            

Ook bezoekt Els een nostalgisch museum in Terschuur 

en rijdt een doorlopend evenement van Motovatie met 

als thema ‘wind- en watermolens’, alsmede de rit ‘Ride 

to remember Market Garden’.  

                               SEPTEMBER                    

Clubweekend in Küchelscheid met de kleinste delegatie 

ooit. De lol en het toerplezier was er echter niet 

minder om.                                                             

Els promoot onze club bij de Baarnse Courant en 

Onno’s camperavontuur brengt hem en Akke oa naar 

bouwwerk ‘Het Nederlands Kremlin’ in Winkel.      

Marcel heeft wat fraaie Jawa’s gefotografeerd in twee 

musea in Tjechië.                                               

Onno rijdt de Blauwe Bogentocht vanuit Dalfsen waar 

men bij het inschrijven niet kan begrijpen dat je 

natuurlijk niet zonder je motorvrienden van de BMC 

kunt en daar gewoon lid blijft. Zelfs als je in Zwolle 

woont.  
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                              OKTOBER                             

Deze maand 2 clubritten.                                        

De 9e Mijnhouttoer vanuit Huize Mijnhout, waarbij 

eenieder wordt voorzien van appeltaart en Marcel van 

een sweater.                                                       

Vanuit Zutphen wordt de Bokkenrit verreden, die net 

zo goed mistrit had kunnen heten gezien de ervaring 

van de heren Mijnhout, Steenland, van Sloten en de 

Vries.                                                                    

Els verhaald over de Dauwtraprit in Veenendaal en het 

Veteraantreffen in Woerden.                              

Verder een stukje geschiedenis over de start van de 

club en een mooi verhaal over vroeger toen je nog 

echte vakanties had.   

                             NOVEMBER                           

Geeft Onno aan nieuw vervoer te hebben: de Lamaha. 

Verder een leerzame geschiedenisles over het hoe en 

waarom van enkele gebruiken die heden ten dage nog  

in de praktijk worden gebracht, plus een uitleg over 

sommige spreekwoorden.   
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                            DECEMBER                                 

De XRJ van Onno wordt gestald wat voor de meeste 

motoren het geval zal zijn.                                     

Wij verwelkomen Jan van Walsem als nieuw lid.        

De toerboekjes kunnen worden ingeleverd.  

Het jaar is ten einde met weer een nieuw motorjaar 

voor de boeg.  

Mocht je bij het lezen van bovenstaande zaken 

denken; hé, waar gaat dit ook al weer over dan is alles 

uitgebreid terug te lezen in de clubbladen.  

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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Overzicht verkeersboetes motorrijden 2017 

Het Openbaar Ministerie heeft de boetebedragen voor 

2017 bekendgemaakt, die voor het eerst in jaren licht 

(0,03) lager zijn dan die van 2016, dit als gevolg van 

inflatiecorrectie. In de praktijk betekent die alleen voor 

de snelheidsboetes een aanpassing, deze dalen met 1 

euro per boete. De administratiekosten blijven in 2017 

met 9 euro per boete wel gelijk aan die van 2016. 

Hieronder vindt u een overzicht van de boetes voor de 

meest voorkomende overtredingen. 

ALGEMEEN  

Bumperkleven: 280 euro  

Onnodig links blijven rijden: 140 euro  

Rechts inhalen: 230 euro  

Een kruispunt blokkeren: 230 euro  

Rijden terwijl de geldigheidsduur van het rijbewijs 

verstreken is: 90 euro  

Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 

230 euro  

Afslaan zonder richting aan te geven: 90 euro 

Bij het afslaan niet het tegemoet komend verkeer voor 

laten gaan: 230 euro 

Met een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs 

niet behoorlijk leesbaar is: 45 euro 

Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken 

(kentekenplaat) niet behoorlijk leesbaar is: 130 euro 

Zonder noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of 

vluchthaven: 230 euro 

http://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/22158-overzicht-verkeersboetes-motorrijden-2017
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VERLICHTING 

Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zich overdag: 

140 euro 

Het hinderen van tegenliggers door groot licht: 140 

euro 

Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht zicht: 

140 euro 

Niet werkende richtingaanwijzers: 90 euro 

Niet werkende remverlichting: 140 euro 

VOERTUIG 

Het voertuig is niet voorzien van noodzakelijke 

spiegels: 140 euro 

Het voertuig heeft scherpe delen die lichamelijk letsel 

kunnen veroorzaken bij een botsing: 230 euro 

Het voertuig heeft uitstekende delen die lichamelijk 

letsel kunnen veroorzaken bij een botsing: 230 euro 

Niet deugdelijk bevestigde koppeling met 

aanhangwagen: 230 euro 

Goederen die niet deugdelijk zijn bevestigd op, in of 

aan een deugdelijke lastdrager: 140 euro 

SNELHEID 

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de 

bebouwde kom 

Met 4 km/h – 26 euro    Met 5 km/h – 32 euro 

Met 6 km/h – 38 euro    Met 7 km/h – 46 euro 

Met 8 km/h – 52 euro    Met 9 km/h – 60 euro 

Met 10 km/h – 69 euro    Met 11 km/h – 92 euro 

Met 12 km/h – 101 euro Met 13 km/h – 111 euro 
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Met 14 km/h – 119 euro Met 15 km/h – 128 euro       

enz, enz, enz. 

Overschrijding van de maximumsnelheid buiten 

de bebouwde kom 

Met 1 km/h – 10 euro      Met 2 km/h – 14 euro 

Met 3 km/h – 18 euro      Met 4 km/h – 23 euro 

Met 5 km/h – 29 euro      Met 6 km/h – 35 euro 

Met 7 km/h – 40 euro      Met 8 km/h – 47 euro 

Met 9 km/h – 53 euro      Met 10 km/h – 60 euro 

Met 11 km/h – 82 euro      Met 12 km/h – 90 euro 

Met 13 km/h – 96 euro      Met 14 km/h – 103 euro 

Met 15 km/h – 114 euro    Met 16 km/h – 123 euro 

Met 17 km/h – 133 euro    Met 18 km/h – 142 euro 

Met 19 km/h – 153 euro    Met 20 km/h – 164 euro 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 


