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Voorwoord… 

Voor ik aan het voorwoord begin even een mededeling, 

Onno heeft diverse midden voet beentjes gebroken en zit 

voorlopig in het gips een kaartje mailtje of telefoontje is 

altijd welkom, Onno sterkte. 

Als ik een stukje voor het clubblad heb geschreven, en 

daar al twee activiteiten in heb vermeld, is het 

verschrikkelijk lastig om nog iets voor het voorwoord 

te schrijven. Het weer, het nieuws,of het werk, daar is 

al genoeg over gepraat, en terug kijken op club 

evenementen,  lees gewoon de clubbladen nog eens 

door en je weet alweer hoe of wat. 

Alleen wil ik jullie nog even wakker schudden, denk er 

aan om je op te geven voor de bbq, we zijn op het 

ogenblik met een klein groepje, de Kleurvogel is nog 

niet helemaal vol, bel of mail me, neem buren, 

vrienden etc. mee, betaal via de bank, en anders 

tijdens de bbq, wel gepast geld a.u.b. er is geen kas 

aanwezig die avond. 

Voor diegene die niet bij de bbq aanwezig zijn wensen 

het bestuur, toercommissie en redactie jullie alvast 

een fijne vakantie toe, mooi weer en laat ons via het 

volgende blad weten hoe de vakantie is geweest, copy 

is altijd welkom. 

                       Els 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

12 september. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

In de maand 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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Zaterdag 23 september.  

 

Bardienst:…wie-o-wie…..  

Vanaf 20.00 uur.    

‘de Kleurvogel’, Tolweg 1, Baarn. 
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Zes dingen die alleen motorrijders begrijpen 

Probeer het maar eens uit te leggen.     

         Groeten                                                                

Het moment dat je tijdens die ene keer dat je in de 

auto rijdt in gedachte je duim opsteekt naar die 

tegemoetkomende motorrijders. Je passagier in de 

auto kijkt raar op, omdat je het niet dacht maar deed. 

Uitleggen waarom je dat doet heeft geen zin, alleen 

motorrijders begrijpen de groet. Het is mooi, we 

blijven het doen. En voelen ons belazerd als iemand 

niet terug groet.  

Gas lost (bijna) alles op                               

Hoeveel situaties kunnen we wel niet oplossen met een 

goeie slinger aan die gashendel? Vanaf de linkerbaan 

uitvoegen terwijl er rechts ook auto’s rijden? Zeker 

niet ertussen, wel ervoor langs. Bij het stoplicht 

vooraan staan doen we niet alleen omdat het kán, 

maar ook omdat we na een goeie dot gas liever vrij 

willen rijden van de rest. Invoegen tussen 

vrachtwagens? Mooi niet, lekker invoegen met 140 
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zodat je er nog langs gaat. Zoveel en meer lossen we 

op met gas geven. Kijken is iets anders dan zien.    

Kijk links, kijk rechts en nog een keer. Het kan zo 

simpel zijn. Toch is dat niet voor iedereen zo.        

Voor sommigen is kijken iets anders dan zien.     

Vooral wanneer zij alleen bedacht zijn op het zien van 

auto’s. Alsof sommigen alleen het verkeer zien dat 

twee koplampen heeft. Vooral bij rechtdoor op 

dezelfde weg. Hoe vaak maken we mee dat we juist 

dan niet worden gezien. Soms gaan we er al vanuit dat 

we niet worden opgemerkt. En gaan al van het gas af 

totdat we oogcontact maken met de andere 

weggebruikers.  

Geluid                                                                    

Het verschil tussen een twee en een viercilinder en een 

V4 en een vier-in-lijn. Of op afstand een Honda van 

een Kawa uit elkaar halen. Veel van ons kunnen het 

moeiteloos. Als je noodgedwongen toch met de auto 

moet, het raam een stukje opendraaien wanneer een 

motor je inhaalt. Of op een zomeravond in de verte 

horen hoe die dikke superbike in de toeren wordt 

gejaagd. Hadden we het geluid van een tweetakt al 

genoemd? 

Je plek op de weg                                                   

Een lange flauwe bocht naar rechts? Eerst links van de 

weg en dan zo dicht mogelijk tegen de lijn er doorheen 

en vanuit de bocht weer wat wijder. Twee rijstroken in 

een bocht? Niet te dicht op die andere. Niet op pijlen, 
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witte strepen of over putdeksels. Wél zo ver mogelijk 

bij alle auto’s vandaan. En achter een andere 

motorrijder die links rijdt, rijden wij rechts. De ‘gaten’ 

in het verkeer benutten we. Ook filerijden hoort hier 

bij. Dit doen we ook niet alleen omdat het kan, we 

hebben gewoon niet zoveel zin in achteropkomende 

automobilisten die zich half slapend door de file 

bewegen. 

         We 

gaan niet altijd ergens heen                        Hier 

links, daar rechts en nog een stukje rechtdoor.       Of 

kachelen op de snelweg totdat je een leuke 

naamplaats ziet, daar er af en binnendoor terug.      

Op een zomeravond nog langs de boulevard of voor de 

tachtigste keer dezelfde dijkweg. We gaan niet altijd 

ergens heen. Bij thuiskomst de vraag ‘waar ben je 

geweest?’ beantwoorden met ‘oh overal’. Een motor is 

niet alleen een vervoersmiddel, wij begrijpen dat wél. 
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                              Beste leden, 

Hieronder staan de clubavonden voor 2017 vermeld. 

Bekijk de data even, en meld je aan voor de bardienst.  

Het zou fijn zijn als Els een keer lekker kan blijven 

zitten en dat een ander de bardienst verzorgd, en ook 

aan het eind van de avond de boel dan weer opruimt, 

en de toiletten even nakijkt. 

Els doet de boodschappen en opent                             

en sluit de Kleurvogel. 

Bel Els, en geef je op. Dan hoor je meteen hoe laat je 

verwacht wordt aanwezig te zijn.                             

LET OP!! Als je je aangemeld hebt voor een bardienst, 

maar verhindert bent, moet je zelf voor vervanging 

zorgen. Laat Els wel weten wie in jou plaats dan 

bardienst heeft. 

Zaterdag 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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Namens de toercommissie nodigen we 

jullie uit om de volgende toertochten mee te rijden.          

Zaterdag 24 juni. BBQ-rit, Baarnse Mc.   
Start: De Kleurvogel, Tolweg 1, Baarn.                                         

Inschrijfgeld: 5 euro, leden gratis.                                                      
Lengte rit: ± 100 km.                                                                    

Inschrijven: 10.00 – 11.00 uur. (koffie gratis)                                          
GPS Garmin: Ja. Routerol: Nee.                                                  

Vertrektijd: 11.00 uur.  
 

 
 

 
Zaterdag 01 juli Avondrit MAC Veenendaal 

Vertrektijd         : 17.30 vanaf de Brink te Baarn. 

Start                 : Bikers Best, De Hogehoek 22, 3927 
GG  Renswoude 

Inschrijfgeld      : € 3 (z.h) 
Lengte              : 120 km 

Inschrijven        : van 18.00 tot 19.30 
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Extra Info          : Info 06-53798515                        

Info www.mac-veenendaal.nl 
 

 
 

 
Vrijdag 1 t/m maandag 4 september, 

clubweekend. 

Bijzonderheden nog niet bekend, aanmelden kan nog, 
zie elders in dit blad.                                          

Personen die zich aangemeld hebben krijgen 
persoonlijk bericht omtrent de locatie, vertrek, e.d. 

 
 

Zondag 17 september 10e Mijnhoutoer    
Vertrektijd         : 9.00 vanaf de Brink in Baarn 

Start                 : 10.30 vanuit Zwolle 
Inschrijfgeld      : gratis voor leden 

Lengte              : ca 160 km 
 

 
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

      

      

 

 

 

http://www.mac-veenendaal.nl/
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               Toertocht    BBQ    Genieten 

Dit gaat gebeuren op zaterdag  24 juni. 

Zoals gewoonlijk beginnen we om 10.00 u. met een 

vers gezet kopje koffie met koek.                                      

Na de laatste nieuwtjes uitgewisseld te hebben rijden 

we om 11.00 u. saampjes een prachtige rit die uit 

gezet is door Karin en Ruben.                                        

                                    
Natuurlijk is er een lunch pauze, maar waar die is blijft 

nog een verrassing, let op, de lunch is voor eigen 

rekening.                                                         

Hierna stappen we weer op de toer buffels om het 

tweede gedeelte te rijden terug naar Baarn. 

Jullie zijn om 17.30 u. weer welkom in de Kleurvogel, 

om 18.00 u. worden de kolen opgestookt en gaan we 
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genieten van een heerlijk stukje vlees, een knapperig 

stokbroodje, salade, sausje, en ijs.  

Een lekker koel tap biertje, wijntje, frisdrankje, en 

radler staan op jullie te wachten.  

 

Voor leden E15,-pp en voor niet leden E18,-pp 

inclusief drank. 

Opgeven kan t/m zondag 18 juni, let op: opgeven 

is direct betalen. Er is geen kas aanwezig 24 juni. 

Je mag je opgeven bij Karin of Els. 

Tot dan!!! 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Een keuze maken.... 

Hebben jullie dit ook wel eens, een keuze maken uit 

twee verschillende activiteiten wanneer je eigenlijk aan 

beide wil deelnemen? Kies voor dit, krijg je spijt, en 

visa versa, maar volgend mij heb ik nu de juiste 

beslissing genomen voor deze twee evenementen. 
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Het is zaterdagmiddag, vandaag alweer de motor run 

bij de Amerpoort, traditie om het feest te beginnen is 

de mini run, dit is voor de bewoners die  door wat voor 

omstandigheden zondag niet mogen of kunnen mee 

rijden. Het terrein hangt vol met slingers en ballonnen 

en andere feestelijk heden, het zonnetje is er ook dus 

rijden maar. Wat een belevenis is dit elke keer weer, 

zwaaiende mensen, lachende gezichten, en een lekker 

muziekje galmt uit de speakers. 

Ja hoor, Jan met zijn broer Arie racen saampjes heel 

wat rondjes over de Amerpoort, dit is toch een 

belevenis, twee stralende broers op de motor. Na 2 

uur rondrijden zit het er op voor vandaag, de 

bewoners zijn moe en de rijders beginnen aan hun 

avondmaal.                                                  

Natuurlijk hoort de feestavond er ook bij, en met een 

stel van de BMC storten we ons in het feest geruis, het 

is stilletjes, jammer want de organisatie is al maanden 

bezig om dit weekend te organiseren. Er zijn heel veel 

bewoners naar een ander festival, maar wij vermaken 

ons met een happie en sappie en de gele rakkers. 

Maar we vinden het zo wel goed, tijd om op te 

stappen, goede rit morgen en veel plezier. 

En dan de zondag, geen motor run vandaag, maar een 

tijdje terug hebben Piet en ik het gehad over een 

toertocht in Huizen, voor KIKA, de opbrengst hier van 

is voor onderzoek naar kinderkanker, en dit vinden wij 
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verschrikkelijk belangrijk, we weten niet wat ons te 

wachten staat, maar we hebben er zin in. 

Op tijd zijn we aanwezig, dus eerst maar een frisje, 

want de rij voor de koffie is giga lang, we lopen langs 

alle kraampjes, begroeten wat bekende en de motoren 

blijven maar binnen komen, rijen dik staan ze 

opgesteld, en dan een half uur later dan gepland komt 

de stoet in beweging. Maar even dacht ik als het zo de 

hele dag gaat, ben ik zo weer thuis, maar het was 

gelukkig een momentopname. We zijn Huizen nog niet 

uit of we komen de stoet van de motor run tegen, 

Marcel, Ruben, Carina en Paul, ze zijn er natuurlijk ook 

bij, we rijden weer verder en een lang lint van motoren 

rijden door het landschap met maar een doel geld 

ophalen voor KIKA. De verkeersregelaars zetten grote 

en kleine kruispunten af om de stoet onbelemmerd 

door gang te verlenen, zo kan de stoet de hele dag bij 

elkaar blijven, de rit is prachtig, iedereen houd zich 

aan de regels. 

Na een 80 km is er pauze bij het trainingcentrum van 

de ANW, waar de frietjes ons goed smaken, nog een 

babbeltje hier en daar, en het is tijd, we gaan weer 

verder, nu hoofd zakelijk door de polder, en via 

Nijkerk, Baarn, naar Eemnes over de Wakkerendijk, 

hier nemen we afscheid van de honderden 

motorrijders, wat een indruk heeft dit op ons gemaakt, 

een dag om nooit meer te vergeten.                       

470 motoren en een mooi bedrag van E6500,- heeft 
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deze dag opgeleverd.                                             

Op de site staat dat er nog geen zekerheid is of dit 

evenement volgend jaar weer op de kalender staat, we 

wachten het af, zo ja, hoop ik wel dat het niet weer 

samen valt, hoef ik tenminste geen keuze te maken. 

Piet, bedankt voor deze fantastische dag. 

                       Els 

CLUBWEEKEND 

Dit jaar is Duitsland weer eens de bestemming.       

We gaan op zoek naar een vakantiehuis op een locatie 

vanwaaruit we mooie tochten kunnen ondernemen. 

Uiteraard in een gebied wat stuur-technisch de moeite 

waard is.  

Het weekend is gepland van                              

vrijdag 1 t/m maandag 4 september.              

Overige bijzonderheden als vertrektijd en kosten 

worden bekendgemaakt zodra we ze weten. 

Wil je mee, of eerst meer info over hoe en wat, meld 

je dan bij Ruben of Karin. (zie index clubblad). 
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                            De BRAM.  

Rond sluitingstijd staat een agent bij een café te 

wachten, om te zien of hij nog wat mensen kan 

betrappen, die met een slok of twee teveel op achter 

het stuur willen kruipen.                                         

Op een gegeven moment strompelt er een vent zo 

blauw als een balletje, stomlazarus de kroeg uit, 

struikelt over de drempel, schopt de kat nekbrekend 

de stoep af, zwalkt rond over de parkeerplaats, 

probeert zijn sleutel op 5 verschillende auto's uit in alle 

gaatjes, voor hij zijn eigen auto gevonden heeft en is 

nog zeker 10 minuten bezig om zijn sleutel in de 

deurslot te proppen.                                                

Alle overige bezopen bezoekers zijn intussen stilletjes 
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al lang en breed zwalkend vertrokken.                

Eindelijk lukt het hem om in de auto te komen.            

Als hij uiteindelijk al startend, hortend en stotend met 

de auto wil wegrijden, laat de agent de bestuurder zo 

goed en kwaad als het kan stoppen en laat hem een 

blaastest ondergaan. Zelfs na meerdere pogingen en 

andere batterijen geeft het apparaat nog steeds 0,0 

promille aan. De agent vraagt stom verbaasd aan de 

man hoe dat in hemelsnaam mogelijk is, waarop de 

man antwoordt: "Vanavond was ik Bram".                   

Agent vraagt: "Bram???". 

De man antwoord : "Bewust Rijdende Afleiding 

Manoeuvre." 

Elfstedentocht – en toen waren er nog vijf - 

Voor de tocht der tochten waar gelukkig geen ijs voor 

nodig is, moet je met Pinksteren naar Friesland.   

Sinds jaar en dag (dit jaar pas voor de 82e keer) wordt 

deze rit verreden op 2e Pinksterdag. Oldtimerrijders, 

bromfietsers, fietsers maar vooral motorrijders uit alle 

windstreken nemen het Pinksterweekend Leeuwarden 

en een groot deel van de provincie over. 

Motorherberg Healbird in Aldtsjerk, een geweldige stek 

om een weekend in door te brengen, is ruim op tijd 

weer besproken voor een paar nachten.               

Onno, Paul, Ruben en ik hebben 2 nachten vanaf 

zondag gereserveerd inclusief BBQ op zondag en met-

de-pot-mee op maandag. Limbo’s staan bekend om 
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hun Bourgondische levensstijl, maar de uitbaters van 

de Herberg, Ludo en Henkie, kunnen er ook wat van.  

Ik start in de Zeewoldse polder voor koffie bij Paul en 

Ina waar kort na mij Ruben komt aanrijden. Daarna 

naar Zwolle naar Onno en Akke voor de lunch die wij 

nog net regenloos buiten kunnen verorberen.         

Vlak daarna breekt een korte maar hevige bui los.  

De rit van Zwolle naar Aldtsjerk is een heerlijke 

toertocht en in Healbird krijgen wij een warm welkom. 

Er zijn al een zevental motorrijders uit Culemborg en 

omgeving die allen op een Harley rijden. Het is een 

prima stel kerels waar Jan en Annemarie, die hier op 

zaterdag zijn gearriveerd, al veel lol mee hebben 

gehad.                                                              

Stond vorig jaar nog een tent achter de boerderij. 

Afgelopen winter heeft Henkie een prachtige, houten 

halfopen overkapping gemaakt.                             

Wat er al wel was; een terrasje aan het water achter 

glas, het spijkerslaanblok, het bijlwerpblok en de 

afdeling fierljeppen wat alles met de titel te maken 

heeft.                                                                

Onno, onze soepele jonge god, had buiten het zicht 

van ons allen een sprong over de sloot gemaakt. 

Ruben wilde deze Friese discipline (demonstratiesport 

op de Olympische Spelen van 2028 ?) wel op de 

gevoelige, in dit geval, digitale plaat vastleggen.       

De spong? Daar was niets mis mee. De landing ging 

echter niet geheel vlekkeloos zullen we maar zeggen 

https://youtu.be/binxq7MqtQY


21 
 

met als gevolg een flinke bult op zijn voorvoet.     

Omdat je daar prima mee kunt BBQ-en heeft Onno de 

voet ingepakt met ijs.  

Kiekn wat wordt.  

De BBQ was weer super geregeld. De Culemborgse 

Boys, MCT Blue Rags, hebben Papi  

(dat stond in ieder geval op zijn colours) 

gebombardeerd tot kok. Er hing een leuke sfeer en het 

ontbrak ons aan niets. De avond onder het genot van 

een sapje afgesloten in de vuurkorfhut.  

 

2e Pinksterdag zitten wij om 6 uur al aan het 

uitgebreide ontbijt. Dat lijkt vroeg maar het is naar de 

start in Leeuwarden nog zo’n 20 minuten rijden en we 

willen wegrijden om 0715.                                       

Er moet wel wat tijd zijn om van zo’n heerlijk ontbijt te 

kunnen genieten. Wij hebben allemaal zin in de rit 

maar Onno heeft besloten naar huis te gaan. Hij kan 

zijn laars niet aan en kan zo geen 265 km gaan sturen. 

Nadat Henkie vakkundig zijn laars heeft opengeknipt 

en Onno met Ducttape zijn laars inclusief dik poot 

dicht heeft geplakt gaat hij naar huis.      
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Door de grote deelname is de start van de 

Elfstedentocht in blokken opgedeeld.                       

Wij hebben gekozen voor het tijdvak 07.45 – 08.15. 



23 
 

GPS-gebruikers hebben de route gisteravond al 

kunnen laden.               

Papierrijders like me kunnen de route ophalen. 

Gelukkig heeft Ruben zijn routerol in de koffer want 

deze knurft is haar rol vergeten.                         

Kwart over 8 sharp rijden wij van het terrein af.  

Via Goutum, Wearga, Eagum, Wirdum, Weidum, 

Baard, Hinnaard, Itens en Riens naar Sneek voor de 

eerste stempelpost.                                                 

De volgende rit langs plaatsen als Nyesyl, 

Osingahuisen, Hommerts, Tjerkgaast en Wyckel voert 

naar Sloten waar wij bij de FC Slaet (voetbalclub 

Sloten) aan de koffie gaan.  

De in jurkjes met de Friese vlag gestoken bardames 

hebben helaas geen extraatje bij de koffie wat Jan 

doet besluiten de volgende stop koffie met appeltaart 

te willen. Dik 50 km verder na Sonderl, Nije- en 

Oudemirdum, Hemelum, Laaxum, stempelpost 

Stavoren en Warns strijken wij neder op een terrasje 

bij een camping. Heerlijke koffie met dito appelgebak. 
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We treffen het met het weer. De uitzichten over het 

Friese landschap zijn prachtig met grote 

wolkenpartijen en af en toe donkere onheilspellende 

luchten waar gelukkig niets uit komt.                       

Langs de route staat traditioneel een hoop volk, maar 

met goed weer is het vooral bij de stempelposten erg 

druk. Het is eigenlijk ronduit debiel dat mensen naar je 

staan te zwaaien en ik nog terugzwaai ook. Het geeft 

het evenement wel een bijzondere sfeer.           

Ondertussen houdt Onno ons op de hoogte van de 

situatie.                                                                  

App 1 zit in de taxi naar het ziekenhuis                   

App 2 zit bij de eerste hulp                                     

App 3 is net een foto gemaakt                               

App 4 scheurtje in bot. 1 week spalk en daarna 4 tot 6 

weken loopgips.                                                    

Tja, wat het jeppen met fierl al niet kan veroorzaken. 

(In het vervolg maar schaken, dammen en andere 

onschuldige bordspelen ?) 

Tegen lunchtijd belanden wij in een hotel voor een 

ophaalbrug in één van de Friese steden waarvan ik 

even niet meer weet welke. Het personeel holt de 

benen onder het lijf vandaan en de keuken maakt 

overuren. De halve tent zit vol Elfstedenrijders zo te 

zien.  

Na deze aangename onderbreking vervolgen wij de 

route. We moeten nog een aantal stempelposten; 

Workum, Harlingen en omdat Franeker als stempelpost 
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is vervallen is een mobiele post bedacht ergens tussen 

Harlingen en Dokkum.                                            

Na Franeker, Zweins, Slappeterp, St. Annaparochie, 

Hallum en Brantgum is de laatste stempelpost in 

Dokkum.                                                              

Het blijft een apart gebeuren, zo’n stempelpost in een 

stadje, industrieterrein of midden tussen de weilanden. 

 Na Burdaard, Weins, Miedum en Lekkum komt 

Leeuwarden weer in zicht.  

Einde van weer een fantastisch evenement. 

  

Terug naar Healbird voor een biertje, wijntje of ander 

lekker nat. Verder staat al e.e.a. te pruttelen, want het 

ruikt lekker in de boerderij.                                      

De Blue Rags zijn naar huis zodat wij nog de enige 5 
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gasten zijn. We worden dinertechnisch weer 

waanzinnig verwend. Ik ben wat dat betreft blij dat ik 

hier geen week verblijf.                                          

De avondzon, die wij door de opkomende bewolking 

niet volledig kunnen zien ondergaan, wordt nog 

bekeken vanaf het terrasje bij het water. 

               
Zodra het koud begint op te trekken wordt de 

pyromaan in Ruben weer aangewakkerd en zitten we 
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nog lang in de vuurhut.                           

 

Na weer een heerlijk ontbijt. Dit keer rond 09.00u 

wordt het tijd op te breken.                                    

We nemen afscheid van Ludo en Henkie en voor editie 

2018 kunnen wij wel komen maar het overnachten kan 

alleen in een tent. Daar moeten wij nog even over 

nadenken.                                                            

Het waait gruwelijk hard en nattigheid kan niet lang 

uitblijven. Als we de A7 opdraaien zwabber ik over 

mijn rijbaan heen als een zwangere huisknecht (een 

uitspraak van mijn vader zaliger).                            

Na een paar stevige buien en een bak tegenwind ga ik 

even 15 km voor Lelystad op reserve.                

Omdat ik niet weet of ik de Hajépomp nog ga halen, 

besluit ik er bij Lelystad af te gaan om bij de pomp 
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waar ik van 1995 tot 2000 regelmatig kwam, te gaan 

tanken.                                                              

Ruben en Paul zijn er ook bij Lelystad afgegaan. Jan en 

Annemarie zijn doorgereden.  

Het was weer een fantastisch weekend. Volgend jaar 

weer ?                            

  Karin. 

P.s.: Op 12 juni bleek dat Onno het loopgips wel kan 

vergeten. Na een CT-scan blijken er een serie 

middenvoetsbeentjes te zijn gebroken. Kortom: Dr. 

Bibber, opereren.  

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

                                Motary  

Het is belachelijk vroeg als de wekker gaat en nog 

steeds behoorlijk vroeg als ik Nederhorst in rust 

verlaat. Bij oprit Eemnes zie ik een koplamp in mijn 

spiegels. Els haakt aan op weg naar benzinepomp De 

Slaag waar Jan van Sloten al op ons staat te wachten. 



29 
 

Door naar de ‘afwerkplek’ in Nijkerk waar Ruben en 

Paul zullen aanhaken. 

Het is rijdertechnisch nog erg stil in 

Putten want we zijn de eersten die parkeren op de 

markt bij het Raadhuis. VMTC-ers en Rotarymembers 

zijn nog bezig met de laatste voorbereidingen.          

De bonkaart opgehaald voor de verzorgingsposten 

onderweg en even Frieda van de VMTC bedankt die zo 

aardig was mij te bellen ter voorkoming dat mijn 

inschrijving zou vervallen.                                         

Op naar koffie en broodjes. Het plein loopt maar 

langzaam vol maar tegen achten zijn er toch 

ongemerkt een hoop rijders bijgekomen.                    

Ik zie veel bekende gezichten van rijders die je in de 

loop der jaren of elders hebt getroffen of die onze 

Oranjerit komen rijden.                         
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 Deze editie komen 

de sponsorgelden geheel ten goede aan de ‘Stichting 

Support CSA Trust’ te Ermelo. Deze stichting maakt 

het mogelijk dat ca 450 kansarme, kasteloze kinderen 

in Zuid-India naar school kunnen. De stichting heeft 

meerdere studiecentra, betaald het salaris van de 

studiebegeleiders en kan voor E350 1 kind 10 jaar 

naar school laten gaan. 

Juist voor een kind die niet eens tot de laagste kaste 

behoord, maar tot geen kaste.                            

Officieel op papier bestaat het kastestelsel niet meer in 

bv India, maar officieus is dit niet uit te roeien. Mensen 

zonder kaste leven vrijwel hun hele leven in diepe 

armoede en worden gediscrimineerd, vernederd en als 

onaanraakbaren gezien. 

Stipt om half 9 worden zwelt motorgebrul aan, worden 

de linten doorgeknipt en kan de 26e Motary van start.  
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De eerste 94 km, tot de koffiestop in Polsbroek bij 

Tankstation de Rolaf, is gesneden koek, bekende weg 

maar niet vervelend. Het is wat krap qua parkeren 

want de eerste etappe waaiert het deelnemersveld nog 

niet zo uit elkaar. Ruben moet tijdens deze pauze 

gebruik maken van de diensten van de ANWB want de 

stroomvoorziening van zijn Garmin, ook wel Miep of 

Truus genoemd, laat het afweten. Na even knutselen 

met een tang is dit verholpen. 

                                 
Tot nu toe heeft Paul voorgereden. De Pan wordt af en 

toe als all-road-bike gebruikt en is Paul even 
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bermtoerist.                                                          

Het volgende traject van 95 km voert over een aantal 

fietsroutes wat garantie geeft op smalle weggetjes, 

mooie uitzichten, dijken en leuke dorpjes.             

Langs Ameide via Ottoland, Wijngaarden, ’s 

Gravendeel, ri Dordrecht door de Kiltunnel.        

Iedereen heeft voor een snelle doorstroming de tol van 

E2 al in de buurt, echter blijft zoiets altijd een 

trechterwerking hebben wat oponthoud geeft.         

Wel leuk voor een hoop toeschouwers die zich aan het 

begin van de tunnelbuis hebben verzameld om al het 

motorgeweld langs te zien scheuren.                        

Na de tunnel ri Mookhoek, Mijnsherenland en Westdijk 

om uit te komen bij GBS (Gearbox Service 

International) in Oud Beijerland. Een mooie locatie 

waarvan de eigenaar buiten het beschikbaar stellen 

van de ruimte rondom zijn bedrijf ook nog de 

overheerlijke BBQ maaltijd heeft bekostigd. Een 

heerlijke stop in een hal met indrukwekkende lieren. 
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Na deze stop gaat de route ri Klaaswaal, Zierikzee, 

Numansdorp, Dinteloord, Stampersgat, Wouw, Bergen 

op Zoom om via een stukje België bij Horendonk en 

Bosrust na     71 km voor de ijsstop te eindigen bij 

Boomkwekerij Poppelaars in Sprundel waar het 

zonnetje staat te branden en Jan even een tukkie gaat 

doen op het gras in de schaduw.                                

De volgende stop is 93 km verder bij Track Line in 

Leerdam nadat we ri via een omtrekkende beweging ri 

Geertruidenberg, Gorcum, Hank, Hardinxveld, Arkel, 

Culemborg en Schoonrewoerd wel weer toe zijn aan 

een bakkie vocht.                                                  

Het laatste traject van 89 km gaat via Zijderveld, 

Hagestein, Schalkwijk, Cothen, Doorn Scherpenzeel, 

Barneveld, Voorthuizen en Putten naar Nijkerk.  
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Over het algemeen ben ik er de laatste 20 km 

helemaal klaar mee door een zere kont, lamme stelten 

en een paar opstandige handen. Schrale troost: ik zal 

niet de enige zijn.                                                     

Bij Arjan Brouwer neem ik een powerbank in ontvangt 

en ga voor een uitsmijter en een koud biertje. Denk ik 

over de aanschaf van de foto nog even na maar ga 

toch weer overstag.                                            

Verder blijkt deze dag E13.500 te hebben opgebracht. 

Weer een mooi bedrag dankzij de rijders en de vele 

sponsoren.  

Ruben, Jan, Paul en Els weer bedankt voor deze 

heerlijke, maar lange toerdag. 

Karin. 
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Dit is het laatste clubblad voor de vakantietijd. 

In juli en augustus GEEN clubblad. 

Hou deze dus paraat voor de gevens van de avondrit 

begin juli. 

Namens bestuur en toercommissie wens ik iedereen 

een hele mooie vakantie toe, en wacht met smart 

straks begin september op die mooie 

vakantieverslagen. Motorgerelateerd of niet, stuur ze 

naar de redactie!! 

 


