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      Het BMC-tje. 
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Maand…juni.                 Jaartal…2015.     

Voorwoord… 

De Pinksterdagen hebben voor een paar leden na vele 

jaren naar het zuiden geweest te zijn, een andere 

ommekeer gekregen. We zijn naar het noorden 

gegaan,een nachtje in een motor herberg,de volgende 

dag vroeg uit de veren om de Elfstedentocht te rijden, 

wat een belevenis, zeker voor herhaling vatbaar. 

 

De temperatuur heeft lang op zich laten wachten, 

maar als we 2 mooie weekenden hebben gehad zijn we 

alle ellende snel vergeten, en richten we ons op het 

jaarlijks festijn, de bbq, vergeet je niet op te geven het 

kan nog t/m 27 juni, opgeven is direct betalen, info 

verder in dit blad. 

 

Het bestuur zit niet stil en is druk bezig met het 

uitwerken van een activiteit, info volgt nog, maar 

volgens mij zijn jullie ook al de vakantie aan het 

plannen, waar gaan we heen, of blijven we thuis. maar 

we spreken elkaar eerst nog a.s zondag met de clubrit, 

en anders met de bbq. 
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Els. 

 

 

 

Sluitingsdatum kopie volgend clubblad: 

9 september 2015. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

 

Zaterdag 4 juli. 

Bardienst: diverse vrijwilligers.   

Aanvang vanaf 18.00 uur. 

‘de Kleurvogel’  

Tolweg 1, Baarn. 
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…..Baarn. 

Voor de toertocht, zie verderop in 

dit blad. 

In de maanden juni, juli, augustus zijn jarig… 

Piet Wortel, Wim Groenestein, Henk Ruisch,  

Andre van Dijk, Hetty van Vliet en Fred Jansen.   

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  
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-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

 

Kijk ook eens op 

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

 Facebook.com/Baarnse Mc 

http://baarnse-mc.bleuh.net/
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voor nieuws, foto’s, verslagen en interessante links. 

 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

 

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 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

                          Beste leden, 

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 

    

http://www.vx.nl/kortenhoef
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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 we jullie oproepen om je op te geven voor 

een bardienst. Denk er even over, en kijk even in de 

agenda. Veel data van 2015 zijn nog vrij….  

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 04 juli BBQ (diverse personen in aflossing) 

Zaterdag 26 september 

Zaterdag 31 oktober bezet: Bert en Piet. 

Zaterdag 28 november 

 Zaterdag 19 december. 

 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

 

Clubritten Juni/Juli. 

Namens de toercommissie 
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nodigen we jullie uit om de volgende toertochten mee 

te rijden.  

Zondag 21 juni. 

15e Al Weer toertocht. 

Vertrektijd  : 08.30 vanaf de Brink in Baarn   

Startpunt      : Hotel/Rest. de Roskam, Hessenweg 

212, Achterveld.                                                   

Inschrijfgeld : € 5,00                                          

Lengte  : 150 km                                   

Inschrijven  : van 09.00 tot 11.30 uur. 

Zaterdag 04 juli.                             

BBQ-rit van de Baarnse MC. 
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Vertrektijd  : 11.00 uur. Vanaf 10.00 uur koffie.                               

Startpunt  : De Kleurvogel, Tolweg 1, 3741 LM                 

Baarn                                                        

Inschrijfgeld : gratis voor leden. Niet-leden € 5,00 

Lengte  : ca 100 km                               

Inschrijven  : Vanaf 10.00 uur.          

Zondag 30 Augustus.   

Doorlopend Evenement / BMC 

Vertrektijd  : 10.00 uur.                               

Startpunt  : De Kleurvogel, Tolweg 1, 3741 LM 

Baarn                   (alleen vertrek, gebouw is dicht)                                                                  

Inschrijfgeld : gratis voor leden. Niet-leden € 5,00 

Lengte  : ca 200 km                               

Zondag 20 september. 

8e Mijnhoutoer.  

Vertrektijd: 0900 uur vanaf de Brink in Baarn.                                   

Startpunt: Raaigras 28, Zwolle.                          

Inschrijfgeld: € 0.                                               

Lengte: ± 160 km. 
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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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             Toertocht        BBQ     Genieten. 

  

De temperatuur is er nog niet, maar die komt met 

grote stappen naar ons toe, nog even wachten en dan 

is het grote evenement van de BMC er. 

  

                       Zaterdag 4 juli.  

  

De dag begint om 10 uur met de koffie in de 

Kleurvogel, en om 11 uur starten we de motoren om 

gezamenlijk, en onder begeleiding van de 

toercommissie een prachtige rit te rijden, halverwege 

gebruiken we de lunch, waar is nog niet bekend. 

  

Om 18.00 gaat het festijn beginnen, de wijn, fris en 

bier staat heerlijk gekoeld, niet te vergeten: het vlees, 

sauzen, stokbrood, salade. en ijsje. 

  

Zoals afgesproken tijdens de jaarvergadering zijn de 

prijzen dit jaar inclusief de drank. 

Voor leden €15,- p.p., voor niet-leden €18,- p.p.  

  

Opgeven kan t/m zaterdag 27 juni                           

bij Karin, Onno, of Els.  

  

Opgeven is direct betalen. 

  

grtjs,   

 Karin, Onno en Els.  
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                 Elfstedentocht  

Door opheffing van het Bambitreffen in Weert rees bij 

een aantal leden de vraag; wat nu met Pinksteren ?? 

Een ander treffen is geen alternatief. Eigenlijk is er 

geen alternatief. Bambi was enig in zijn soort en niet 

vervangbaar.   

Omdat wij toch niet zonder publiek schijnen te kunnen 

hebben Jan, Annemarie, Els, Onno, Paul, Ruben, 

Carina, Jeltje en ik ons dit jaar inschreven voor de 80e 

editie van de Elfstedentocht. Om er meteen maar een 

weekend van te maken is de slaapplek door Jan 

geregeld. Een geweldige stek gerund door Henkie en 

Ludo, twee Harleyrijders die een boerderij in Oudkerk 

hebben omgetoverd tot motorpension.  

http://www.healbird.com/index.php?lang=nl 

Op Jan en Annemarie na, die al een dag eerder richting 

het hoge noorden zijn vertrokken, start de dag aan de 

Wakkerendijk in Eemnes voor koffie bij Els en Johnny. 

Vanuit Eemnes gaan we op ons gemakje naar 

Leeuwarden tokkelen.                                                

Via de polder, achter Lelystad langs ri Urk waar de 

horizon volledig wordt gedomineerd door 

windmolenparken en nog in aanleg zijnde parken.      

De al staande molens worden vervangen door 

exemplaren van wel 3x zo groot.                                  

Hoewel ik voorstander ben van gebruik van de 

http://www.healbird.com/index.php?lang=nl
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elementen kan ik mij de tegenstand vanuit deze 

omgeving best voorstellen.  

Ruben had een stop gepland in Urk maar op zondag is, 

behalve de kerk, niets open, dus op naar zonnig 

Lemmer waar wij een terrasje vinden in de zon met 

uitzicht op de sluis. Dit voelt aan als vakantie.          

Na deze heerlijke onderbreking arriveren wij de tweede 

helft van de middag bij Motorpension Healbird waar al 

een aantal motorrijders zijn die in de tuin kamperen. 

 

Henkie wijst ons de schuur om de motoren te 

parkeren. Onderwijl wij dit doen vliegen de 

boerenzwaluwen af en aan naar de nestjes die deze 

zwierige vogels op een aantal plekken hebben 

gemaakt. Het pension biedt beneden een paar kamers 

en op de verdieping ook een drietal. Gelukkig zijn oude 

stijlkenmerken bewaard en zichtbaar gebleven.              

De oude balken onder de nok en een bedstee in elke 

kamer. De zwaluwen zijn niet alleen beneden actief. 

Ook de bovenetage krijgt regelmatig bezoek van deze 
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acrobaten. Henkie meldt ons daar ook vanavond en 

vannacht niet van te schrikken als er een sanitaire 

noodstop  moet worden gemaakt.                             

De deel is bar waar wij zelf mogen pakken waar we zin 

in hebben en dit bijhouden op een barkaartje. Wat een 

vertrouwen. Er is van alles en als we even later buiten 

zitten en Paul vraagt of er ook wat te knabbelen valt 

komt Ludo aan met chips. Omdat het in de Friese 

polder flink kan spoken qua wind hebben Ludo en 

Henkie de boerderij omgeven door houtwallen en her 

en der wat schotten geplaatst. Als Ludo even later 

komt vragen of alles naar wens is en Jeltje vraagt of ze 

de deur dicht wil doen tegen de wind, liggen we twee 

tellen later in een deuk van het lachen.                

Achter twee schotten trekt zij een schuifdeur dicht.  

Die hadden wij niet zien aankomen. Geweldig.        

Een aantal motorrijders komen mij bekend voor en 

blijken ook oud-Bambigangers te zijn. Om niet op de 

motor te hoeven klimmen voor een maaltijd is vooraf 

ingetekend op een BBQ. Deze Friezen doen qua 

bourgondische inslag niet onder voor Limburgers.       

Er is genoeg en van prima kwaliteit. Je komt hier niets 

tekort. Als besluit koffie wat overigens onbeperkt kan 

worden gepakt (evenals thee en warme chocomel) en 

bij de overnachtingsprijs is inbegrepen.                        

Na de BBQ heerlijk met zijn allen inclusief Jan en 

Wilma uit Limburg rondom het kampvuur gezeten met 

een biertje of ander nat. Omdat het morgen wel erg 

vroeg dag is voor mijn doen enorm op tijd te bed.  
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 Bij het krieken van de dag 

gaat om kwart voor zes de wekker. Ook goedemorgen. 

Ludo en Henkie zijn al druk in de weer met het 

waanzinnig uitgebreide ontbijt. De eieren liggen al in 

de pan te spetteren. Wij hebben ingeschreven voor 

starten tussen 08.15 en 09.00 en moeten nog 20 km 

rijden naar de start om daar nog e.e.a. aan spullen (oa 

een papieren route voor Paul, Onno en mijzelf) op te 

halen. De GPS-rijders hebben de route gisteravond na 

enige vertraging kunnen downloaden.                        

Na het overheerlijke ontbijt en een woordje in het 

gastenboek te hebben geschreven, afscheid genomen 

van Ludo en Henkie. Wat een gastvrijheid en wat een 

heerlijke plek om zeker nog eens terug te komen.    

Als wij even later door Oudkerk rijden staat een 

oudere dame naar ons te zwaaien. In Leeuwarden 

worden wij even later begroet door twee dakdekkers 

en andere enthousiastelingen die op dit vroege uur 

staan te wachten bij de start waar al vanaf 06.00 in 
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blokken van een uur kan worden gestart. 

Eerst op 

zoek naar Onno die door een familiefeest niet eerder 

kon aanschuiven. Jan en Wilma trekken vandaag ook 

met ons op dus wij gaan van start met 9 motoren.    

De eerste 1,5u is het bij tijd en wijle filerijden en 

gezien de vele toeschouwers kan de rit worden 

vergeleken met de Bambiritten.                               

Ook hier hele families die er een gezellige boel in de 

tuin of aan de straat van hebben gemaakt. 

Vriendenclubs van jonge gasten die op platte, 

afgeschotte karren bankstellen hebben gezet opgeven 

door kratten bier.                                                      

Net als bij de schaatselfstedentocht zijn er een aantal 

stempelposten, (soms bemand door families die dit al 

tientallen jaren doen), want zonder een volle 

stempelkaart geen plakette. Het is boffen met het 

weer en in een dorpje waarvan ik de naam even niet 

weet wordt gestopt voor koffie met appeltaart.          
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Alle terrassen zitten afgeladen vol. Door de entourage 

van het dorpje lijkt het wel het tweelingzusje van Lage 

Vuursche. Door dit soort stops waaieren de 3167 

motorrijders uit en kan er wat relaxter worden 

gereden. 

 

Friesland doet dit weekend goede zaken. Terrassen 

zitten vol en het is overal een gezellige boel. Ik geniet 

met volle teugen van het Friese landschap en van de 

velen die ons staan toe te zwaaien.                         

Van alle keren dat ik de Elfstedentocht heb gereden 

(de laatste in 1992) kan ik mij niet herinneren dat er 

toen ook zoveel volk langs de weg stond. In sommige 

was het uitgestorven en voelde je de rust die het 

Friese land uitstraalt.    
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Onze doorkomst bij Hintzum (bij 0.54 m) 

https://www.youtube.com/watch?v=DflcFA1iEMo 

Buiten veel volk op de been is ook de sterke arm der 

wet ruim vertegenwoordigd. Dat maakt een tiental 

rijders mee die met veel te hoge snelheden van de 

weg worden geplukt en een fikse boete hebben 

gekregen. Eén rijder zal deze dag zeker nog lang 

heugen want die kon meteen zijn motor inleveren.  

Als alle stempelposten in Sneek, Stavoren, Workum, 

Harlingen, Franeker en Dokkum zijn gepasseerd, rijden 

wij na zo’n 240 km Leeuwarden weer binnen en 

wederom wordt de hand door dezelfde dakdekkers 

opgestoken. Na het in ontvangst nemen van de 

plakette wordt het tijd de rit huiswaarts de keren. 

Onno zwaait als eerste af, daarna op Paul en mijzelf 

na, iedereen als de A6 zich splitst met de A27.  

Bij Almere-Stad blijkt dat Jeltje zich heeft bedacht en 

achter ons aan via de A1 gaat. Na de lekkere bocht 

van de A27 naar de A1 om meteen afslag Naarden te 

nemen zie ik nog net in mijn spiegels Jeltje aan het 

begin van de afslag stoppen op de vluchtstrook. Wass 

ist loss ? Na een vluchtstrookspookrijactie van Paul 

bleek Jeltje op reserve te moeten. Gelukkig daar pas 

en niet in een bocht. Na Jeltje te hebben gegroet en 

Paul af slaat in de Meent voor mij het laatste stukje 

over de Loodijk nach Hause.                                  

https://www.youtube.com/watch?v=DflcFA1iEMo
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Het was weer een mooi evenement en in vier woorden: 

Wat een geweldig weekend. 

  

Karin. 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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            Alweer de 32e keer..... 

 

Na een fantastisch weekend in Friesland is ook dit 

weekend bezet voor de Motorrun bij de Amerpoort in 

Baarn, Voor mij alweer de 32e keer, 30 jaar als 

verkeersregelaar, en dit maal voor de 2e keer in de 

stoet. De dag begint met een stralende zon, op tijd 

voor de mini run, deze is op het terrein zelf voor 

bewoners die morgen niet mee mogen of kunnen, want 

een helm is verplicht, en niet elke bewoner wil dit.   

Ook Olaf en Marian van Mike the Bike zijn al vroeg uit 

het zuiden gekomen om hier aan deel te nemen.     

Het feest is bij het Cultureel Centrum, ieder begeeft 

zich naar de zijspannen om mee te mogen met hun 

berijders, veel getoeter en zwaaiende mensen, hier 

wordt je wel even stil van, wat een sfee.                  

De laatste 3 rondjes mag ik bij Jan achter op, en ook 

ik zit met een smile van oor tot oor achter Jan zijn 

brede rug te genieten.          
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Thuis snel een broodje achter de kiezen gepropt, en 

met Piet, Gert en John op de fiets naar de feestavond. 

De band uit Baarn is geweldig, goede muziek, en de 

dans vloer is snel vol met zwierende personen.          

Ook wij, de drie dames gooien de heupjes lenig heen 

en weer op de zwepende muziek, heerlijk jullie hadden 

ons een moeten zien. Maar helaas het laatste nummer 

galt uit de boxen, en wij gaan op de fiets weer naar 

huis, tot morgen. 

 

Zondag morgen, na nog wat mensen begroet te 

hebben sluit ik me aan achter de zijspan van Jan en 

zijn broer Arie die vandaag met ons mee gaat. We 

gaan en worden uitgezwaaid door de thuis blijvers, via 

Hilversum Westbroek, en Molenpolder waar Karin al op 

ons stond te wachten, naar Maarsseveen, en 

Groenekan, weer ri, Baarn waar we de lunch 

gebruiken. Als ieder voorzien is vertrekken we voor de 

2e run. Maar we ruilen de zon in voor wat rege. Via de 

Lage Vuursche en Soest langzaam weer naar Baarn we 

we een ijsje aangeboden krijgen van Peters Hof, 

heerlijk, als alles op is rijden we in een lange stoet van 

99 zijspannen weer verder, via het landschap van de 

Eemnesser polder naar Baarn, waar we ingehaald 

worden door de bewoners met hun begeleiders. Nog 

een bakkie soep, en zo neem ik afscheid, en weer 

terug naar huis,Jan en Arie bedankt voor dit 

onvergetelijk weekend. 

                                                                               

                Els 
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-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Darmonderzoek.   

Dat plastic mapje ligt dus al weken op de trap. 

Moeders vraagt meerdere keren per week of ik daar 

eindelijk iets mee wil doen….en anders dat ding van de 

trap halen. ‘Iedereen die binnen komt, ziet het liggen.’ 

Ja, Ja, mompel ik dan. Hoezo ‘iedereen’? Er komt geen 

hond bij ons.                                                       

Maar voor het geval dat, heb ik nu het mapje 

omgedraaid. Opgelost.                                      

Niemand ziet nu meer dat er met grote letters 

‘Bevolkingsonderzoek Darmkanker’ op staat. 



24 
 

Toen ik het pakketje uit de brievenbus viste heb ik er 

minuten mee in de handen gestaan.                      

Want een ‘uitnodiging’ om mee te doen aan een 

bevolkingsonderzoek krijg je alleen als je een bepaalde 

leeftijd hebt bereikt en tot de een of andere risicogroep 

gaat behoren. Tot de post kwam had ik me nog maar 

zelden een ouwe zak gevoeld. Nadat ik de envelop 

geopend had was ik tien jaar ouder. En zorgelijker. 

Moeders roept al jaren dat ik me eens moet laten 

nakijken. Mijn darmen leiden volgens haar een geheel 

eigen bestaan. Met eigen wetten, regels en 

openingstijden. 

Vanochtend tijdens het ontbijt pakte ik het foldertje er 

eens bij. Met een gebruiksaanwijzing met plaatjes.  

Dat is geen schrijven waarna je roept: ‘Yes! Daar doe 

ik aan mee! Gezellig!’                                            

Voordeel is wel, je mag t zelf doen, en hoeft niet 

iemand met plastic handschoenen aan bij je achtertuin 

te laten rommelen, zeg maar.  

Afhankelijk van je soort toilet moet je eventueel op 

een alternatieve plek je behoefte doen. Want, bij een 

‘plonsplee’ wordt het anders lastig om een en ander te 

verzamelen….. moet je nog een duikbril op, ook……. 

Je moet namelijk met een groen staafje op vier 

verschillende plekken in je ontlasting prikken         

(plaatje 5).En dat in een buisje opsturen in de 

retourenvelop (plaatje 7, 8 en 9).                                                  

Je moet volgens de folder niet het hele buisje 
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volkleien, want dan is het monster onbruikbaar in het 

laboratorium, waar het wordt onderzocht op de 

aanwezigheid van bloed. Dat is dan weer een 

aanwijzing van poliepen en de kans op de ziekte waar 

iedereen als de dood voor is.                               

Soms staat in de folder het woordje ‘poep’ tussen 

haakjes achter ‘ontlasting’.                                    

Om vergissingen te voorkomen?? Als je op deze 

leeftijd niet weet dat ontlasting poep is, woon je vast 

niet zelfstandig en helpen ze je liefdevol naar het 

toilet.  

Moeders zei vanochtend: ‘Je bent gewoon bang dat ze 

iets zullen vinden. Schijtert!’                            

Naadloos passende hoon, dat moet gezegd worden. 

Maar ze heeft een punt, want stel dat….. 

Quasi nonchalant maakte ik me er met een lolletje 

vanaf. ‘Ik wacht gewoon op de juiste drol om in te 

prikken. Een stevige, eentje die niet (zo) stinkt.                                                                        

                                                     
Die laboratoriummedewerkers hebben ook hun 

rechten! Het zal je baan maar wezen, de godganzedag 
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in de lucht van anderen zitten. En als ze dan mijn 

buisje openschroeven is dat een verademing.         

‘Hè, hè, eindelijk iemand met een beetje fatsoen’, 

denk zo’n laborant dan dankbaar.                         

Moeders las hardop uit de folder…                           

’De onderzoeker weet nooit wie u bent.’                   

En vervolgde: ‘Eigen roem stinkt ook. Ze weten daar 

alleen niet van wie.’ 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

ipv oma laten meegaan met een vakantie van 

ouderenorganisatie 'de Zonnebloem' of mee te laten 

varen op 'de Henri Dunant' heb ik besloten naaste mijn 

reisbureaubaan een ouderenreisorganisatie op te 

richten met als doel mensen kennis te laten maken 

met het fenomeen motorrijden of het herbeleven 

hiervan. 

Grt, Karin. 
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Rijden voor het goede doel. 

Al enkel jaren rijden een aantal van ons jaarlijks mee 

met de VMTC-motary. Deze rit van ± 450 km is altijd 

gekoppeld aan een goed doel. Soms voor een weeshuis 

in Verweggistan, dit jaar voor voorzieningen om 

ernstig gehandicapten de beleving van paardrijden te 

kunnen laten meemaken.                                         

Het mooie van dit concept is dat je voor je inschrijfgeld 

a. een mooie route uitgezet krijgt, en b. onderweg alle 

catering bij de prijs inbegrepen is. En c. (moet 

natuurlijk eigenlijk a. zijn) dat de opbrengst dit jaar 

15000 euro voor t goede doel was. Zonder talrijke 

sponsoren is dit natuurlijk niet mogelijk, maar die ga ik 

hier niet noemen.  

Tis wel een laaaaange dag, want om 07.15 uur staan 

we al op t Fontanusplein in Putten. Els, Karin, Jeltje, 

Paul, Peter (ex-lid) en ondergetekende. Normaal is 

Ruben er ook altijd bij maar die was vandaag in een 

andere (One) direction.  
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Na t ontbijt in de zon begon de lucht helaas wat te 

betrekken, en met een gesloten wolkendek begonnen 

we de rit. Veelal bekend gebied, want na 32 jaar 

toertochten door Nederland heb je de hele veluwe zo 

onderhand al gezien. Toch zijn er altijd weer weggetje 

of plaatsen die je verrassen.                                      

Na 111 km was in Groenlo de eerste koffiestop.  

(Jammer dat er 

altijd mensen de andere kant op kijken, en net doen alsof ze een bekende 

zien….:() 

Hier vielen er enkele druppels, maar na een kwartierke 

was het weer droog. De 2e etappe bracht ons bij 

Zwilbroek de grens over. Ahaus, Ottenstein, Büren, 

Holtwick, Billerbeck. Een prachtige route. 

Hellingspercentages van 11%, mooie bochten en 

rondom bossen…prachtig!! Jammer dat we dat alles 

door een beregend vizier moesten aanschouwen, want 

het zeek uit de lucht. Na zo een uur gereden te 
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hebben, en net als je denkt…chips, het water komt 

dòòr de jas….wordt het droog.                                     

En na Merveld en Lavesum belanden we in Dorsten 

waar de eetstop is. En de zon begint weer te schijnen 

…joepie!!                                                             

Hier zou een echte duitse maaltijd verstrekt worden, 

dus in eerste instantie was ik iets teleurgesteld door de 

soep met een broodje. Maar de soep was TOP! Meer 

dan gevuld, drinken erbij…banaantje. Prima.              

In mijn geval had ik zelfs wat extra’s in de soep.    

Want ik had de fotocamera in m’n helm gelegd en bij 

het neerzetten van de soep gleed de camera uit de 

helm….midden in het bord soep. Ik kon nog net het 

koordje pakken om ‘m te laten uitlekken. Jammer dat 

medereizigers dan geen mededogen tonen, maar 

achter je staan te snikken van het ingehouden lachen…       

(Roodkapje reed ook mee) 

De derde etappe ging vanuit Dorsten weer westwaarts. 

Bruckhausen, Wesel, Menzelen, Sonsbeck . 

Halverwege deze etappe was er een ijsstop bij de 

Seydlitz-kazerne.  
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Wat wel jammer is met dit evenement. Er zijn altijd 

wat scheurneuzen die de boel verpesten. Wanneer er 

op de weg 10 cm ruimte naast je is, wurmen ze zich er 

door, of ze gaan rechts erlangs. Na een dorpje, waar 

we met normale snelheid uitkwamen, stonden er 2 

hele kwaaie oudjes langs de weg te gebaren en te 

schreeuwen. Verrückt waren we, en weet ik wat nog 

meer. T zal je niet verbazen dat wij net voor dat 

dorpje door een aantal van die debiele scheurneuzen 

met blèrpijpen ingehaald waren, en dat die 

waarschijnlijk de oorzaak waren van dit duitse verbale 

geweld.  

Na 140 km was deze etappe ook weer ten einde bij 

Simako BMW dealer in Elst. Een mooi stekkie aan de 

Aamsche plas. Bakkie thee, koekje erbij, zonnetje, 

uitzicht….. Jammer van al die lelijke BMW’s.  

De laatste etappe was de minste. Het begon goed.    

Via Heteren, Opheusden, Kesteren naar de brug over 
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de Nederrijn ri. Rhenen. Echter, de brug mochten we 

niet over. Afgezet ivm een ongeval……ja, en dan.  

Je moet ergens het water over, maar alle wegen naar 

de pontjes stonden vol met wachtende auto’s.        

Paul nam ons mee de A15 op, en na nog een overleg-

stop besloten we niet meer de route op te pakken, 

maar richting Putten te gaan. Dus via de A50, 

Wageningen, Ede en de A30, via Voorthuizen naar 

Putten. Net na 20.00 uur arriveerden we daar met 495 

km achter de kiezen.  

Dan is een uitsmijter lekker hoor!! 0,0% biertje erbij, 

de ‘onderweg’ foto halen, luitjes tot ziens en 

laagvliegend naar huis.  

Rest mij nog om een speciaal dankwoord tot onze 

‘leijer’ van vandaag te richten. Els bedankt, top 

gedaan. Niemand anders wilde voorrijden, volgende 

keer weer.  

Wat hebben we nog meer gezien onderweg… 

 aantal keren gezien. 
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gemaakt van kratjes.

de route. 

Medereizigers bedankt, ik heb geweldig genoten. 

Onno. 
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Zoals jullie weten verschijnt er in de maanden juli en 

augustus geen clubblad.  

Dit clubblad is redelijk dik, en we hopen dat we in 

september ook een goed gevuld blad hebben met 

allerlei enthousiaste vakantie-verhalen.  

Dus, namens het bestuur, toercommissie en redactie 

wensen we iedereen een hele 

 

Grtjs van Karin, Els, 

Onno, Ruben. 


