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      Het BMC-tje. 
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Voorwoord… 

De eerste twee weken van 2019 zitten erop en het is 

op dit moment waterkoud. Het waait belachelijk hard. 

De zomer is nog ver weg.                                        

Bij de meesten van ons staat de motor gestald, 

afgedekt onder een hoes, de bandjes van de vloer en 

de accu aan de lader.  

Als ik de dames en heren meteorologen mag geloven 

komt de IJ in de maand.                                         

De IJ van ijskoude temperaturen en vorst, ongetwijfeld 

gepaard gaand met sneeuw en gladheid. Als er iets is 

wat je als motorclub en als doorrijder niet kunt 

gebruiken dan is dat het wel.  
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Het geeft wel gelegenheid orde op zaken te stellen, 

plannen te maken of tot uitvoer te brengen.             

De Oranjerit voor te bereiden en een aantal ritten op 

de toerkalender te plaatsen die gezamenlijk kunnen 

worden gereden. Kortom: het nieuwe motorjaar wat 

aan te kleden met activiteiten.  

Belangrijk voor het bestaan van een club is de 

clubavond, want een club zonder clubavond is als een 

motor zonder benzine. Als een zijspan zonder bak.   

Als een club zonder leden.  

Alle avonden (op juli en augustus na) liggen in ieder 

geval vast zodat wij elkaar iedere maand kunnen 

treffen onder het genot van een fietsbiertje of andere 

lekkers.  

 
 

Karin. 
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Even jullie aandacht voor Carina en Jan, beide hebben 

net een operatie achter de rug, die goed verlopen is. 
Maar een kaartje, belletje of mailtje zal bij het 

genezing proces zeker helpen. 
 

Paul Weel heeft via deze weg bedankt als lid van de 
BMC. 

De prioriteit ligt nu om meer tijd aan het gezin te 

wijden. 
Paul bedankt, en succes. 

 
De motor beurs in Utrecht is voor veel motor 

liefhebbers de start voor een nieuw en fris seizoen. 
Alweer voor de 35e keer, en wat is er allemaal te zien, 

nieuwe en 2e hands motoren, kleding, helmen, 
gereedschap, onderdelen, navigatie, ook aanwezig 

stuntshows, demonstraties, etc. etc. 
De beurs is van 14 t/m 17 februari. 

De openingstijden zijn, 
Do.   10.00 tot 21.00 uur 

Vrij.  10.00 tot 21.00 uur 
Zat.  10.00 tot 18.00 uur 

Zond  10.00 tot 18.00 uur 

 
Els. 
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Zaterdag 26 januari 

 

Met aansluitend clubavond.  

Aanvang 21.00 uur.  

Bardienst: Els & …….  

‘de kleurvogel’, Tolweg 1. 

  

       

     

Jaarvergaderin

g 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

12 februari. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

In de maand januari zijn jarig: 

Paul Maas, Gert Roodhart, Jan v. Slooten,       

Carina Steenland en Marcel Grob. 

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  
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                          Lidmaatschap  2019 

Het einde van het jaar 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 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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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. 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. 

26 januari jaarvergadering/clubavond.                                                                          

23 februari                                                                                                    

16 maart                                                                                                               

13 april                                                                                                                         

11 mei                                                                                                                   

29 juni BBQ                                                                                                        

21 september                                                                                                       

26 oktober                                                                                                     

23 november                                                                                                

14 december                                           
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   UITNODIGING JAARVERGADERING 

Het bestuur van de Baarnse Motor Club nodigt  
bij deze alle leden uit voor de jaarvergadering  
op zaterdag 26 januari 2019. 
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. (zie index) 
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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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JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN / 

BELEVENISSEN / CLUBBLAD 2018 

JANUARI                                                              

Het voorwoord van het eerste BMC’tje gaat over 

gebeurtenissen uit het  jaar 1978.                          

Het oprichtingsjaar van onze club in huidige vorm.   

Wij bestaan deze maand 40 jaar. 

Deel 1 van Onno’s feuilleton ‘Als des winters het zout 

op den wegen ligt’ waarin wordt verhaald over 

motorvakanties uit vroeger tijden. De Jawa 350 

Californian van Marcel is gekeurd. Els gaat nieuwe 

modellen kijken in Leusden en 19 leden wonen de 

jaarvergadering bij. Wij verwelkomen Paul Weel (BMW 

K1200LT) en Jaap ter Laag (BMW 1200 GS) als lid.    

FEBRUARI                                                                

Er wordt uitgebreid verslag gedaan van de 

jaarvergadering. 

Onno verhaald in deel 2 over motorvakanties compleet 

met benzineprijzen en gereden afstanden in Italië en 

Spanje.                                                             

Uitnodiging tot het ondertekenen van de petitie ‘dijken 

open voor motorrijders’.  

MAART                                                                       

De glibberweken zijn over zodat de Oranjerit alvast 

een keer wordt nagereden. 
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Het is lappenmandmaand voor Henk en Hetty.          

Els weet inmiddels alles over rubber wat ons allemaal 

op de weg houdt.                                                      

De club is aangemeld bij Sponsorkliks om via 

aankopen in een scala aan winkels, per aankoop een 

bedrag voor de club te vergaren.  

APRIL                                                              

Hoewel wij geen middelen hebben groot uit te pakken 

in ons jubileumjaar, aankondiging van de 

jubileummiddag met rit en aansluitend buffet dat op   

2 juni gaat plaatsvinden. 

Onze Oranjerit trekt 92 rijders inclusief 6 BMC’ers. 

Onno en Els verhalen over gereden toerritten en Paul 

en Peter over hun motorvakantie naar Spanje 

compleet met foto’s van besneeuwde bergtoppen in de 

Pyreneën. 

MEI                                                                        

De privacywet is ingegaan met het eea aan gevolgen 

voor clubs en verenigingen. Er moet nu oa bij teksten 

en foto’s worden nagedacht of deze wel probleemloos 

geplaatst kunnen worden zonder de privacy van onze 

leden te schaden.  

Els rijdt een goede doelenrit bij BACA en een  verhaal 

over de Elfstedentocht, gereden door  Onno, Ruben, 

Paul en Karin die ook deze rit niet op een eigen motor 

rijdt, maar op de Pan van Peter.                 
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Overnachtingen vinden weer plaats in Motorherberg 

Healbird. Garantie voor een topweekend. 

 

JUNI                                                                      

De maand begon op 2 juni met onze Jubileummiddag 

met rit, gekkigheid en aansluitend een buffet.             

5 equipes rijden de rit en ’s avonds zitten wij met 18 

personen aan het buffet. 

Met de vakanties voor de deur een update van een 

aantal verkeersregels in enkele populaire landen.  

Onno start de dag van de Motary met motorpech maar 

de Pan van Peter staat nog in Zeewolde.               

Deze redder in nood heeft al heel wat 

clubevenementen gered. Daarvoor een diepe buiging 

naar Peter.                                                                
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Karin en Els gaan op cursus en zijn wat vreemde 

eenden in de bijt tussen oa voetbal-, tennis-, hockey-, 

onderwatersport- en hondenclubs.  

Hoogtepunt van deze maand qua bijzonder evenement 

is op 10 juni de Rit voor Henk, die nietsvermoedend 

door ca. 30 motorrijders wordt verrast met een rit door 

het Gooi in de zijspan van Jan van Sloten.                  

Eind juni wordt de BBQ ontstoken met voorafgaand de 

BBQ-rit. 

 

JULI                                                                      

Het zomert flink en is behoorlijk warm. Zeg maar 

gerust heet. Als clubrit is een avondrit van MAC 

Veenendaal gereden die werd afgesloten met de 

‘ballen van Marius’, die avond de barman van 

Veenendaal. Ondanks de warmte toert Onno vanuit 

Twello en rijdt zijn eigen Mijnhouttoer nog eens na met 

eind juli een rit vanuit Varsseveld.                                

Karin is overgestapt (of terug) op een Transalp, maar 

nu de 650 uitvoering.   
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AUGUSTUS                                                           

Onno gaat voor de top 3 en toert er lustig op los vanuit 

Collendoorn. De vlag mag uit: onze laatste papierrijder 

heeft een Garmin gekocht. Els blikt terug en vooruit.   

SEPTEMBER                                                   

Engreux in België is dit maal voor 7 clubleden de 

pleisterplaats voor het clubweekend.                        

Een fijne woning in een prettig toergebied.               

Als clubrit wordt De Mijnhoutoer verreden door           

6 BMC’ers waarover Onno maar ook Els verhaalt.  

Onno maakt nog een rit vanuit Dalfsen.  

 

OKTOBER                                                           

Onno rijdt bij 26 graden de knollenplokkersrit vanuit 

Ruinen. Els en Karin vertegenwoordigen onze club 

tijdens vergaderingen bij het LOOT en de KNMV.       

Els en Johnny gaan voor de Zultrit en hoewel Karin 

niets te vertellen heeft schrijft zij hier toch 2,5 kantje 

over vol.  

NOVEMBER                                                              

8 november hebben wij in Den en Rust afscheid 

genomen van Henk. De ziekte die bij hem in mei is 
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geconstateerd is Henk op 1 november helaas fataal 

geworden.   

Onno rijdt een toerrit vanuit Groenlo en heeft gezien 

de temperatuur weer lol van de lange onderbroek van 

oom Albert. Verder worden in 2019 de namen van 

benzine op Europees niveau aangepast en 

gelijkgetrokken. Dat zal wel even wennen worden.  

De rijders wordt gevraagd eens te kijken naar ons 

toerreglement. Onno laat zijn XJR even voor wat hij is 

en zet deze in de winterstand. Verder laat hij al zijn 

auto’s de revue passeren.  

We sluiten de maand af met een erg rustige 

clubavond. 

DECEMBER                                                              

Op 1 rijder na die wel doorrijdt, worden er in december 

vrijwel nooit toertochten meer gereden. (ook niet door 

die ene) Deze maand worden steevast de agenda voor 

de jaarvergadering vermeld en opgeroepen de 

toerboekjes in te leveren.                                       

Els gaat naar het ‘namen noemen’ bij de Amerpoort in 

Baarn en Karin neemt het autoverhaalstokje over van 

Onno.                                                                        

Met de Kerstdagen en Oud en Nieuw voor de deur was 

clubavond vroeg in de maand gepland met een goede 

opkomst.  
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Les  Beaux  Champs 

Vorige week bladerde ik het boek van 40 jaar Mike the 

Bike nog eens door, en vlogen de 38 jaar Bambitreffen 

voorbij, maar zag ook een foto van Pierre Luijs.     

Beter bekend als de man met de cowboy hoed en met 

de tatoeage van Giacomo Agostini op zijn borst, als je 

geluk had liet hij die ook met trots zien.                    

Ik werd een beetje nieuwsgierig naar dit persoon en na 

lang zoeken een krantenknipsel gevonden van 1983, 

hij was toen 70 jaar en 50 jaar op de motor. 

Pierre met Giacomo Agostini. 

Voordat Pierre begint te vertellen laat hij eerst al zijn 

tatoeages zien van: Giacomo Agostini, Jack 

Middelburg,  Boet van Dulmen, Wil Hartog en daar 

naast den Boet en Ago  Yamaha, ook zijn cowboy 

hoed, laarsen en halsketting met de bougie, en tot 
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armband verheven nok-as ketting, en op zijn motor 

overall staat in gouden letters; 50 jaar op de motor., 

Hij was onderhoudsmonteur, en Cuypers vroeg om bij 

hem te komen werken, als dank mocht hij achter op 

het terrein komen wonen, dit was een kermis achtige 

keet. De inrichting is eenvoudig, wat foto’s van leden 

van motorclubs, motorbladen, en paar huishoudelijke 

dingen en een tv deze is alleen om de Tour de France 

te kijken, niet voor de sport, maar voor alle plaatsen 

te zien waar hij met zijn motor een Honda CBX 550 cc 

is geweest. 

Ook heeft hij aan speedway wedstrijden mee gedaan 

die waren voor hem nog betaalbaar. En op kermissen 

in de begin jaren dertig, op de steile wand gereden, 

maar door een val bijna zijn voet moeten missen, de 

zilveren pennen zitten er nog in, en de rest van zijn 

leven er altijd veel last van blijven houden. 

Naar Silverstone in Engeland geweest om Maike 

Hailwood en Agostini te zien rijden, het geluid van een 

motor moet volgens hem niet beschaafd zijn maar 

brullen als een oude viertakt. 

Zo’n 20 motoren heft hij versleten, de eerste motor 

was een Sarolea, waar hij maanden in de avond uren 

auto’s voor moest wassen om hem te kunnen betalen. 

Gelovig is hij helemaal niet, maar wil graag een 

anekdote vertellen over de Jehova’s Getuigen: 
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Zij klopten op een goede morgen bij de fam. Cuypers 

aan en de zoon zei voor de grap, ‘ge mot bij Pierre 

zijn’.                                                                      

Nou daar kwam zo’n zeverd aan en die zei; ‘ge zijt er 

een van ons’. Nou, zei Pierre, waarachtig niet.                

Ik geloof in de duivel, kijk maar. Hij rukte zijn hemd 

open en toonde de tatoeages, ze vlogen het terrein af. 

Zijn hartenwens is om begraven te worden bij het 

Kapelleke aan het begin van de oprit van Les Beaux 

Champs. Op zijn graf zijn motorfiets, en daarom heen 

al zijn motor onderdelen.                                        

Hij heeft er met de pastoor over gesproken, maar die 

zegt, het is geen geweide grond, maar hij zal kijken 

wat hij voor Pierre kan doen. 

De spreuk die hij graag wil bij het Kapelleke is: 

Vreemdeling gaat gij zo voorbij                                

En slaat gij dan geen acht op mij                             

Hij die uit liefde groot                                           

Voor u stierf de bittere dood. 

Dit was een prachtig interview van een markant figuur 

uit Weert, Pierre bedankt.  

Ook gaan de verhalen rond dat hij de leden van Mike 

the Bike zijn vel met tatoeage heeft beloofd, na zijn 

dood om die te laten prepareren maar hij weet niet of 

dit wettelijk is toe gestaan. 
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Het landhuis, oftewel landgoed de Advocaat, hier 

hebben generaties lang advocaten gewoond, de laatste 

was getrouwd met een Francaise, de kleuren, de stijl, 

de omringende tuinen zijn Frans.                            

Het pasteltinten geschilderde borst beeld van de 

ongetrouwde dochter van het echtpaar siert de gevel 

in gezelschap van een rits duivels met hoorntjes en 

snorren. Nu is het erg vervallen maar de eigenaresse 

wil het weer herstellen en in de loop van de jaren weer 

open stellen voor publiek, er komen weer activiteiten 

dus wie weet ga ik nog eens terug om dit eens te zien. 

                     Els. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Zichtbaarheid 

Iedereen weet hoe belangrijk het is, zodra men zich 

buiten op straat begeeft, zichtbaar te zijn in het 

verkeer. Zeker op donkere en regenachtige dagen 

waar wij er deze tijd veel van hebben. 

Ooit reed ik met een geel reflecterende band over mijn 

zwarte pak omdat toentertijd nog 

weinig tot geen reflectie op 

motorkleding zat. Buiten mijn 

zichtbaarheid heb ik met dat ding 

enorm veel lol gehad. Toen rijdend 

op mijn (voormalige politie-) BMW, 

dirigeerde ik notoire linksrijders naar 
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de rechterbaan en werd ik spontaan niet meer 

ingehaald op de snelweg. Ik reed soms als een 

rattenvanger van Hamelen met een sliert 

automobilisten achter mij aan die te schijterig waren 

om mij in te halen. De opvolger van mijn witte BMW 

zag er niet uit als politiemotor maar knipperlichten 

aandoen achter iemand die rare fratsen uithaalde en 

nog steeds de gele band dragend, had hetzelfde effect. 

Dat ik zelf wel met een wat hogere snelheid 

politievoertuigen inhaalde, terwijl de rest erachter 

bleef hangen, heeft mij overigens nooit een prent 

opgeleverd.   

Overgestapt op mijn Transalp droeg ik de gele band 

niet meer, maar wel motorjassen waar reflectiebanen 

op zaten. Ook had ik nog het gevoel dat de 

medeweggebruikers oplettender waren, toch wat  

meer rekening hielden met een ander en men nog niet 

ongebreideld zat te klooien met mobiele telefoons. 

Hoewel; toen had men ook genoeg afleidingen in de 

vorm het verwisselen van 8-trackbanden, 

cassettebandjes en later CD’s .   

Toen ik vorig jaar december op de donkergroene 

Diversion ging rijden, constateerde ik slecht te worden 

gezien. Ik weet niet of het nu kwam door mijn donkere 

pak (wel met reflectie-elementen) in combinatie met 

een donkere motorfiets. Feit is wel dat weggebruikers 

steeds minder tot niet opletten en eenvoudigweg 

overal mee bezig zijn, behalve met autorijden.          

Met mijn huidige Transalp dacht ik wel weer beter als 
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motorrijder te worden gezien ………... tot begin 

december. 

Ik had al een aantal dagen dat ik automobilisten 

tegenkwam die niet genoeg hadden aan hun eigen 

rijbaan en mij zowat spookrijdend het fietspad 

opdrukte. Bij verkeersvertragers was men ook van 

mening dat ik maar moest wachten, ook al stonden 

deze niet aan mijn kant. Eenmaal  thuis, nog 

verontwaardigd napruttelend, nieuws gekeken waar in 

elke uitzending gewag wordt gemaakt van de 

demonstrerende gele hesjes in Frankrijk.                    

Ik heb nooit veel gehad met gele hesjes maar ja, als je 

op drukke verkeerspleinen of donkere wegen gaat 

demonstreren is het wel fijn dat je gezien wordt.         

Twee clubbladen terug hebben jullie allemaal kunnen 

lezen dat ik pas iets ga doen of aanschaffen als dat 

gemeengoed is geworden en/of ik er bijna niet meer 

onderuit kan.  

Kortom: zie je in het Gooi eo een nogal massief 

ogende motorrijder die al van kilometers afstand te 

zien is ................................................................. 

Thats’s me, want ook ik ben toegetreden tot het gilde 

der GELE HESJES.  

Karin 
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-     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 


