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Voorwoord… 

Misschien hebben jullie al iets vernomen over de AVG, 

de Europese privacy wetgeving.                                           
Dit zit zo in elkaar dat je er niet meer uit komt, 

daarom zijn Karin en dit persoontje op cursus gegaan, 
want je mag eigenlijk helemaal niets meer wat privacy 

aan gaat, we zitten als motor clupje tussen, de tennis, 
hockey, onder water activiteiten etc, maar je wordt er 

helemaal duizelig van, nu hebben wij het geluk dat er 
geen leden onder de 16 jaar zijn anders draai je 

helemaal door.                                                       
Voor elke activiteit moet je anders een handtekening 

van pa en ma hebben, zelfs een foto is zonder 
toestemming nergens te plaatsen.                            

Maar we komen er hopelijk wel uit, al zal het niet mee 
vallen. 

De meeste activiteiten van de club voor de vakantie 
periode hebben we al achter de rug, alleen de bbq 

staat nog op de kalender zaterdag 23 juni, geef je snel 
op want vol=vol. 

Misschien zijn er leden die al op vakantie zijn geweest, 

andere hebben het nog te goed, en de rest blijft 

heerlijk thuis. 

Het bestuur en de toercommissie wenst iedereen een 
zonnig, droog, en een pechvrije vakantie toe. 

We lezen de verhalen wel in het blad van september. 

                                     Els 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

11 september. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

In de maand juni, juli en augustus zijn jarig: 

Piet Wortel, Wim Groenestein, Henk Ruisch, Andre 

van Dijk, Hetty van Vliet, Fred Jansen en            

Jaap Terlaag. 

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  
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Let Op!! 

In juni is er geen aparte clubavond gepland.         

23 juni is de toertocht en barbecue georganiseerd.  

In juli en augustus zijn er nooit clubavonden ivm de 

vakantie-periode.  

De eerstvolgende reguliere clubavond is dus pas    

22 september.  

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Een nieuwe uitdaging 

Vorig jaar met Piet de rit voor KIKA gereden, maar de 

organisatie heeft het nu verschoven naar 2019, en 
daar ik toch wilde rijden voor een goed doel, kwam ik 

op de site van B.A.C.A. Bikers Against Child Abuse. 
Deze organisatie is opgericht in 1995 in Amerika, en in 

2010 heeft het zich officieel gevestigd in Nederland.  
Zij vechten voor een veilige omgeving voor misbruikte 

en mishandelde kinderen. Elk jaar wordt wereld wijd 
de 3e zaterdag in mei een rit gereden van 100 mile. 

Weet niet wat me te wachten staat, maar de start is in 
Kesteren, dus gaan, natuurlijk regen onder weg, en de 

kou was ook aanwezig, maar men mag wel wat over 
hebben voor een goed doel 

Het was er al aardig druk, even inschrijven, en rustig 

alles eens in me opnemen, je kijkt je ogen uit, 
Chapters met hesjes met hun logo er op, andere zijn 

nog niet zover, die mogen eerst hun inzet in zwijgrecht 
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bewijzen voor ze ook dit logo krijgen. Dan spreekt de 

President ons toe, denk aan deze gezinnen en kinderen 
dit mag nooit gebeuren, rij veilig, we starten de 

motoren en rijden in een lange lint van circa 200 
motoren Kesteren uit. We worden begeleid door 

verkeersregelaars uit Nederland, Duitsland, 
Denemarken en Belgie. 

Even pauze bij een pomp, ik ben alleen maar dat 
gevoel is er niet, het is 1 grote familie, iedereen praat 

met elkaar, we rijden ri. het noorden, wat kan een 
mens toch genieten van een dag als vandaag.          

De lunch is ergens in het noorden, het gesprek gaat 
over het thema van deze dag, vertelt er iemand dat ze 

zelf in een vecht scheiding ligt, haar man is verslaafd 
en de kinderen zijn verbaal misbruikt, dan is het even 

dood stil in de groep, maar het maakt elkaar ook weer 
strijd lustig om dit aan te pakken. 

De derde pauze is op een parkeerplaats, ook daar even 
bij gekletst, wat en sfeertje. We stappen weer op de 

toer buffeltjes en de laatste km’s terug naar Kesteren, 
hier neem ik afscheid, en wordt door verschillende 

Chapers bedankt voor mij aanwezigheid. 

Met een glimlach rij ik naar huis, wat een inzet van 

deze organisatie, de datum van volgend jaar staat al in 
de agenda. wie weet.......  

                Els 
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 Elfstedentocht. 

Rondom Pinksteren was het weer eens …met peren 

met mijn vervoer.                                                  

Het probleem met mijn achterrem was in eerste 

instantie opgelost maar door de reparatie hebben 

verweerde rubbers (dat geeft altijd problemen  ) het 

begeven en is alle remolie weggelekt waardoor er geen 

druk meer is in de rempomp.  

Ik heb al wel enkele weken zonder achterrem gereden 

(geen feest) maar daar heb ik voor deze tocht eigenlijk 

geen trek in. Omdat er bij van de Heerdt geen 

mogelijkheid is dit nog de vrijdag voor Pinksteren te 

repareren en men helaas geen leenmotor beschikbaar 

had, de keus moeten maken verstek te laten gaan 

(grrrrrrrr) of individueel mijn eigen tempo te gaan 

rijden.                                                              

Super van de mannen dat zij het tempo wel aan mij 

willen aanpassen (‘samen uit, samen thuis’, ‘het is 

droog dus die achterrem heb je helemaal niet nodig’), 

maar lekker voelt het niet.                                    

Mijn Diversion bokt namelijk nogal bij gebruik van 

alleen de voorrem waardoor het zeker geen relaxed 

bezoek aan de 11 steden wordt.  

Na een appje van Paul sta ik een paar uur later in 

Bussum om de Pan European van Peter op te halen. 

Dit is echter een veel nieuwe exemplaar dan de Pan 

waar ik eerder op heb gereden en ziet er nog 

robuuster uit. Bijzonder dat ik weer zomaar de 
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beschikking krijg over zijn motorfiets. Hoewel ook deze 

motor snel vertrouwd voelt vind ik het best een beetje 

spannend op The Beast.  

De volgende dag meld ik mij rond de klok van 10 in 

Zeewolde bij Paul en Ina. Ruben komt daar ook naar 

toe en met 3 Pans rijden wij na de koffie naar Onno. 

Na een uitgebreide lunch in Zwolle rijden wij 

tussendoor naar Aldtsjerk.                                       

Het ontvangst door Ludo en Henkie is weer als 

vanouds; warm en welkom. De tenten staan al klaar. 

Er was dit jaar geen plek ik de Herberg maar wel in 

een tent met een normaal matras, warm dekbed, 

handdoeken en ………. een roze badjas.  

Het is flink aanpoten voor Ludo en Henkie. Buiten ons 

vieren zijn de Blue Rags uit Culemborg weer van de 

partij met 9 man plus nog een gezelschap uit de 

omgeving Den Haag, Assendelft, Voorburg, die wij hier 

eerder hebben ontmoet met 7 man/vrouw en               

’s-middags moest er ook nog een lunch voor 45 Belgen 

verzorgd worden. Zij moeten het echter wel hebben 

van dergelijke aantallen want het moet nu worden 

verdiend om de winter door te komen.  

Benieuwd naar wat Henkie afgelopen winter heeft 

bijgebouwd blijkt hij een overkapping bij de BBQ te 

hebben getimmerd compleet met een originele 

dakversiering. 
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De BBQ is ook weer als vanouds waarbij je niets tekort 

komt en wat je ook wil drinken; het is er al moet het 

uit de privévoorraad komen.  

Het is Pinkstermaandag vroeg als de wekker gaat.   

Die had ik niet hoeven zetten want de huishaan die 

niet kan klokkijken, staat ruim voor zonsopgang zijn 

keel al te schrapen. Verder hoor ik ze vrijwel nooit 

maar de buurtkoekoek heeft zijn roep op repeteer 

staan en koekoekt of zijn leven ervan af hangt.  

Jarige Henkie heeft het ontbijt al klaar zodat wij om 6 

uur al aan de gebakken eieren zitten.                

Vroeg? Ja, maar dat moet ook wel want het is nog 

even rijden naar de start en daar mogen wij vanaf 

0745 tot 0815 starten.                                        

Onno rijdt op de Pan naar Leeuwarden en ik stap op de 

motor van Onno. Die rijdt overigens ook lekker soepel. 

Ik vind de start op deze locatie erg ongezellig. De hal 

is donker en sfeerloos maar daar hoeven we alleen 

maar in om de stempelkaart op te halen.              

Door het schitterende weer staat er veel volk langs de 

weg, in tuinen en zelfs middenin de polder zitten 

toeschouwers met koelbox naast hun auto.              

Jongeren in een gelegenheidszwembad gemaakt van 

landbouwplastic in een trekkeraanhangwagen.  

Platte karren met hele gezelschappen met motoren en 

oude auto’s. Ook vanaf de motor is er voor ons veel te 

zien.  
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Er rijden vandaag zo’n 3250 motoren mee en een flink 

aantal oldtimers. Soms zie ik voor zover mijn oog 

reikt, een sliert van motoren door oneindig laagland 

gaan. (vrije interpretatie van een gedicht van 

Marsman).   

Na de eerste anderhalf/twee uur waaiert de boel uit als 

velen aan de kant gaan voor een koffiestop.             

Wij doen dit in Sloten bij een snackbarretje dat 

vermoedelijk normaliter nog niet geopend zal zijn op 

dit tijdstip maar het doet goede zaken met koffie en 

gevulde koek. Ondanks de vele deelnemers kunnen wij 

bij de stempelposten vrijwel meteen doorrijden. 

 

Door het mooie weer worden de terrassen al flink 

bevolkt door mensen zonder motor dus is het zaak 

ergens een leuk plekje te scoren. Dat lukt in Harlingen 

waar wij aan één van de grachten een picknicktafel 

onder een grote parasol bemachtigen.                

Omdat de hele stoet hier langs komt zit je hier niet 

voor je rust zal ik maar zeggen.  
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Best lastig voor het bedienend personeel die zich met 

volle dienbladen een weg moeten banen door van twee 

kanten komend verkeer.                                        

Het Friese landschap is weer een plaatje is alle 

opzichten. Afwisselend qua bebouwing, begroeiing, 

bewolking en bebeesting. In Hindeloopen valt mijn oog 

op een nogal afwijkend bouwwerk. Hier wordt een 

boerderij gebouwd wat natuurlijk geen uitzondering is, 

maar de traditionele stelpboerderij (geen typfout) 

wordt omgekeerd neergezet. 

De rit was deze keer een snelle want zo vroeg zijn wij 

nog nooit bij het WTC in Leeuwarden teruggekeerd. 

Net als vanmorgen is de sfeer bij het eindpunt niet 

gezellig en na een ijsje en even slap ouwenelen met de 

ijsboerin terug naar de Herberg.  

Op naar een koud biertje. Als wij ons even later 

posteren op het terrasje bij de sloot met uitzicht op de 

fierljep-plaats waarvan de stok inmiddels op zolder ligt 

om verdere ongelukken te voorkomen, biedt Henkie 

ons een drankje of appeltaart met slagroom aan 

wegens zijn verjaardag. Onno heeft onderweg bedacht 

zijn BMC-shirt met slangenlogo te doneren als 
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verjaarscadeau nadat wij onze namen er hebben 

opgekalkt.                                                            

Het is nog lang goed toeven op deze plek met uitzicht 

op wuivend gras.  

Deze avond is het weer eten wat de pot schaft en dat 

is hier zeker geen straf. Meer een enorme traktatie. 

Voor elk 2 soorten vlees, meerdere soorten groenten 

en aardappels. Soep vooraf en vla en yoghurt met een 

toef slagroom na. Als Ruben met een gekke bek vraagt 

of er ook ijs is, wordt hij daarna op zijn wenken 

bediend met waterijs.  

Dat men hier alleen Hollandsche pot eet en opdient 

blijkt wel uit een verhaal van Ludo.                           

In augustus is de boerderij een weekend lang het 

domein van haar kinderen en hun vrienden waarbij zij 

mogen aanschuiven voor het avondeten wat 

vermoedelijk ‘macaronistokjes met enge saus’ zal 

worden. Een hilarische omschrijving voor spaghetti 

met tomatensaus.  

Na het eten is het nog lang gezellig op het terras en de 

vuurplaats waar wij met de overige toerrijders zitten. 

Zonder de Blue Rags want die zijn vanmorgen 

vertrokken.  

Om verzekerd te zijn van kamers voor de volgende 

Elfstedentocht wachten wij niet tot januari 2019 met 

reserveren, maar leggen wij meteen maar 2 kamers 

inclusief 2 avonden verzorging vast.                         
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Na een wederom heerlijk ontbijt maar nu op een 

Christelijker tijdstip namelijk 09.00u ipv bij het krieken 

van de dag is het tijd op de breken en huiswaarts te 

keren.  

Onno, Ruben en Paul bedankt voor weer een heerlijk 

weekend.  

                      

Karin. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -      

Wat is NIET grappig!!                                           

Luier dan een pamper zijn.....                                                            

Een brandbrief met een watermerk....                    

Een kapperszaak die permanent gesloten is....            

Een houthakker die voor de bijl gaat......  

Sinaasappelen beroven van hun persvrijheid.....  

Kuipstoeltjes in de Arena....                                    

Een glazenwasser die ladderzat is.....                        

Een tandarts die een kroon op zijn werk zet.....  

Honing met een bijsmaak....                                     

Een vogel die in de nesten zit.....                             

Een cavia die hamstert.....                                        
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                               Beste leden, 

Hieronder staan de clubavonden voor 2018 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. 

23 juni BBQ-rit en BBQ.                                          

22 september Karin en Els.                                      

27 oktober Carina en Paul.                                         

17 november ……..                                                          

8 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/


16 
 

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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      De toercommissie                         

nodigt jullie uit om mee te rijden.  

Zaterdag 23 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.  
 

Deelname BBQ apart aanmelden, zie elders in dit blad. 
 

 

 
Zaterdag 7 juli, Avondrit, Renswoude. www.mac-

veenendaal.nl                                                     
Start; Bikers Best, De Hooge Hoek 22, 3927 GG 

Renswoude.                                                     
Inschrijfgeld; € 3,00 (z.h.)                                                            

Lengte; 120 km.                                                                           
Inschrijven van; 18.00 – 19.30 u.                                                   

Koffie gratis.                                                                          
Vertrektijd: 17.30 vanaf de Brink in Baarn. 

 
 

 

http://www.mac-veenendaal.nl/
http://www.mac-veenendaal.nl/
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Zondag 30 september, 11e Mijnhoutoer.    

 
Start                 : ± 10.45 vanuit Zwolle 

Inschrijfgeld      : gratis voor leden 
Lengte              : 165 km                                                                   

Vertrektijd      : 9.00 vanaf de Brink in Baarn 
 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -      

Vol verwachting                                       
gingen we 2 juni naar Baarn voor de viering van       

40 jaar Baarnsche Motor Club.                                 
En de verwachting kwam uit.                                  

Els en Karin hadden een mooie tocht met leuke 
vragen/opdrachten uitgezet. Er was een drankje en 

een snackje, en s’avonds een heerlijk buffet met voor 
ieder wat wils. 

Bij deze dus een groot schriftelijk applaus voor de 
dames, want dat hebben ze wel 

verdiend.                         
Els en Karin, bedankt voor deze mooie dag.                   

Op naar de 50 jaar BMC!!! 

Grt, Onno. 
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Achter de schermen van de organisatie 

Als Karin en dit persoontje de taak op ons nemen om 
iets te organiseren voor het 40 jarig jubileum, gaan we 

onder het genot van een bakkie leut aan de slag.       
Er ligt nog een route van een jaar of wat in de kast, 

even via de pc nagelopen, we springen in wagen en 
gaan rijden, het valt mee, het klopt aardig, maar 2 

weken later zijn er wegen afgezet, dit gebeurt een 
keer of wat.                                                          

We nemen maatregelen, leiden de rit buiten om, en 

dat is een goede zet geweest. Wat hebben we 
gelachen, ook een vloekje vloog wel eens door de 

wagen, nu nog wat vragen voor onderweg, dit is lastig 
daar de rit over smalle wegen gaat is er weinig om op 

te zoeken, ook dat is gelukt. 

Het scherpe oog van Karin valt op een mooi plekje om 
pauze te houden, voor een dartspel en schakels te 

raden die op een bord met de letters BMC bevestigd 
zijn. Piet bedankt voor je hulp het was even zweten 

maar het was geslaagd. De catering besteld, 

boodschappen, taart halen, de Kleurvogel even 
versieren, we zijn er klaar voor. Als s’avonds alles 

achter de rug is en wij saampjes nog na mijmeren over 
deze dag, zijn we moe maar voldaan. 

Deze paar regels zijn gezien achter de coulissen, wij 

lezen graag hoe jullie deze dag mee gemaakt hebben. 

                                 Els 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -      
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BMC 40 

Elk jubileum, hoe klein of groot ook, is altijd een feestje 

waard en moet worden gevierd. 

Zoals in een eerder clubblad geschreven “bieden onze 

financiën geen ruimte een spetterende locatie af te huren. 

Een keur aan muzikanten de revue te laten passeren en 

overvloedig champagne te laten vloeien en kaviaar te 

serveren. Een festiviteit hoeft niet van een dergelijke 

statuur te zijn om het leuk met elkaar te hebben”. 

Daarom hebben Els en ik, net als 2 jaar geleden, (en zoals 

Onno dat 5 jaar geleden heeft gedaan) een ritje uitgezet. 

Vragen en spellen bedacht. Een pauzeplaats gespot.         

De Kleurvogel ietwat aangekleed en een buffet besteld.  

Vanaf 12.00u staat de koffie en taart klaar en als we 

compleet zijn kunnen de 5 teams ca 10 minuten na elkaar 

op pad. De motorrijders gaan als laatsten. Jaap was 

vanmorgen al per motor bij de Kleurvogel maar omdat hij 

veel te vroeg was is hij later met auto en Lydia 

teruggekomen.  

De teams:                                                                  

Team 1: Akke en Bianca met de wit gestreepte eend        

Team 2: André en Monique                                             

Team 3: Jaap en Lydia                                                  

Team 4: Jan, Annemarie en Marcel met zijspan en 

solomotor                                                                  

Team 5: Ruben en Onno als duo op de Pan.  

De teams worden op pad gestuurd met de route tot aan de 

pauze en aan aantal vragen die bij de pauzeplaats moeten 
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worden ingeleverd. Bij vertrek vanuit Garderen krijgt men 

deel twee van de route mee plus de daarbij behorende 

vragen.  

Na vertrek van team 5 gaan Els en ik via de kortste weg 

naar de pauzeplaats, gelegen achter Garderen. Ondanks 

alle inspanningen en bedachte zaken blijken wij allebei toch 

een beetje de kriebels te hebben. Is de rit goed genoeg. 

(een deel van een Oranjerit uit 1994 die voor 90% klopt en 

waar wat aanpassingen aan moesten worden gemaakt door 

wegafsluitingen). Zijn de vragen en de spellen niet te lullig 

en hebben we voor het juiste buffet gekozen. Wij denken 

alles goed geregeld te hebben maar twijfel alom. Gelukkig 

(of jullie hebben het allemaal verdomd goed verborgen 

weten te houden) waren deze twijfels ongegrond.  

Onderweg komen wij Bianca en Akke al tegen want die 

geweldige, witte streepeend is al van kilometers afstand te 

zien. Toch zijn zij niet de eersten bij de pauzeplaats maar 

Jaap en Lydia die als derde zijn vertrokken.                      

De letters BMC op een blauw houten bord zijn door Piet 

omschakelt door motorfietskettingen. Het is de bedoeling 

van een paar meter afstand de schakels te tellen.           

Van eenzelfde afstand moet op een dartbord met 3 pijlen 

een getal van 40 of zo dicht mogelijk bij 40 worden 

geworpen. Verder is er een sapje en een hapje te 

versnaperen.                                                                

Het weggetje langs deze locatie blijkt erg gewild bij 

disciplines van allerhande aard: 

Een ritje met buggy-achtige voertuigen. Aan elkaar 

geschakelde skelters en uiteraard een hoeveelheid fietsers 

en motorrijders. We groeten en zwaaien iedereen toe en ik 
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zie die mensen denken; ‘wat zijn dat voor wijven bij die 

blauwe BMC vlag’.  

Na Jaap en Lydia arriveren achtereenvolgens Bianca en 

Akke, Ruben en Onno, André en Monique en Jan, Annemarie 

en Marcel.                                                                  

Leuk om te zien hoe bloedfanatiek iedereen is om het juist 

aantal schakels te tellen en zoveel mogelijk punten te 

darten. Overigens wel volgens de voor de gelegenheid 

aangepaste telling dus onehundredandeighty kon niet 

worden geworpen.                                                         

Nadat iedereen weer is vertrokken gaan Els en ik de kortste 

route naar Baarn waar Bianca en Akke al voor de deur 

staan.  

Na terugkomst van de routerijders komen de overige leden 

die overdag niet konden,  binnendruppelen voor het buffet. 

Uiteindelijk zitten we met 16 leden aan het overdadige 

buffet gevolgd door een ijsbuffet. 

De vragen:                                                                    

27 welk wit dier ben je zojuist gepasseerd ? Wallaby         

33 hoe oud is Thijs ? 2 jaar, 9 maanden, 24 dagen            

In de kleurvogel staat een foto uit de begintijd van de 

Baarnse Motor Club. Hoeveel personen staan hierop ? 35   

71 welke uit hout gesneden dieren heb je de laatste 

kilometers gezien ?                                                    

Diverse antwoorden mogelijk: oa hert, bok, uil, roofvogel 

97 je bent zojuist langs een aantal 

modelgevechtsvliegtuigen gereden.                         

Hoeveel waren het er en noem er drie: aantal 5, oa Mig, 

F16, JSF                                                                      

111 wie mag hier niet gevoerd worden ? Carlo                   

(dat was een ezel) 
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Darten: wie werpt het dichtst bij 40 punten ?               

Team 4 met 37                                                          

Team 1 met 37                                                             

Team 5 met 32                                                                

Team 3 met 31                                                                

Team 2 met 23 

Schakels tellen:                                                                

B  = 60 schakels / M = 45 schakels / C  = 35 schakels = 

Totaal 140 schakels 

Team 4 met 138 schakels (Jan) / 134 (Marcel)              

Team 3 met 138 schakels (Lydia) 146 (Jaap)                

Team 5 met 144 schakels (Onno) 156 (Ruben)                  

Team 1 met 129 schakels (Bianca/Akke)                     

Team 2 met 128 schakels (André/Monique) 

Met de door ons toegekende punten is de uitslag met 

eeuwige roem als prijs:                                                    

1e plaats: Team 5 met 34 punten                                     

2e plaats: Team 4 met 32 punten                                      

3e plaats: Team 1 met 27 punten                                     

4e plaats: Team 3  en team 2 met 26 punten 

(Over de uitslag en het oordeel van de jury kan niet worden 

gecorrespondeerd) 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -      
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Helaas niet van alle deelnemers een foto, sommigen 
waren te donker om hier te plaatsen.  
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Koffie     Toeren     Smikkelen 

De temperatuur gaat gelukkig langzaam weer omhoog, 
en de zomerse dagen komen steeds dichter bij.       

Dus ook tijd om alvast de datum van de BBQ in je 
agenda te zetten nl. zaterdag 23 juni. 

Natuurlijk beginnen we de zaterdagmorgen tussen 
10.00 en 11.00 met een heerlijk bakkie koffie met 

versnapering, en vertellen elkaar de laatste nieuwtjes. 
Om 11.00 vertrekken we onder begeleiding van de 

toercommissie voor een prachtige toertocht, en 
onderweg een lunch voor eigen rekening. 

Om 18.00 steken we de BBQ aan, en kunnen we gaan 

genieten van een heerlijk tap biertje, een wijntje, 
radler 0% of een glaasje fris. Natuurlijk een heerlijk 

stukje vlees, stokbrood, salade, sausjes, en ijs. 

Voor leden is dit E15,- pp en voor niet leden 

E18,- pp incl.drank. 

Opgeven kan t/m zondag 17 juni bij Karin of Els.      
Let op: opgeven is direct betalen, op de avond zelf is 

er geen kas aanwezig. 

                        Els. 
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Bij deze de belangrijkste verkeersregels van de 

Europese landen waar de meeste motorrijders 

naartoe gaan.  

Duitsland 

 Motoren mogen in Duitsland niet tussen de file 
door rijden.                                                   

Op de snelweg mag je zo hard als je kan (mits 
geen snelheidsbeperking).                           

Adviessnelheid op de snelweg is 130 km/h.                                
Maximumsnelheid op secondaire wegen is 100 

km/h.                                                       
Duitse politie controleert regelmatig in het 

weekend op populaire motorwegen.               
Ook zijn ze erg streng op geluid dus zorg dat de 

Db-killers gemonteerd zijn.                                            
Je bent verplicht een reflecterend vest bij je te 

hebben 

 België 

 Je bent verplicht armen en benen bedekkende 
kleding te dragen op de motor en schoenen die 

de enkel bedekken.                                      
Ook handschoenen zijn verplicht.                                                     

Het is verplicht een geel hesje te dragen (en dus 
ook bij je te hebben) tijdens pech.                  

De maximumsnelheid op de snelweg is              
120 km/u.                                                       

Kinderen mogen alleen boven 8 jaar vervoerd 
worden op een motor zwaarder dan 125cc. 
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 Frankrijk 

 Op snelwegen geldt een max. snelheid van       
130 km/u, tenzij anders aangegeven.            

Bestuurders die korter dan 2 jaar het rijbewijs 
bezitten mogen max. 100 km/u op de snelweg. 

Iedere bestuurder moet in Frankrijk een 
alcoholtester bij zich hebben, dus ook een 

motorrijder.                                                   
CE gekeurde handschoenen zijn verplicht.                        

Voeren van dimlicht is verplicht.            
Navigatie met flitspaalmelding is niet toegestaan 

(deze functie moet worden uitgeschakeld).    

Door de file rijden is niet toegestaan.              
Het is verplicht motorkleding te dragen met 

minimaal 150 cm2 reflecterend materiaal.        
Bij slecht weer of rijden tijdens nacht is het 

dragen van een geel vest verplicht. 

 Spanje 

 De maximumsnelheid op snelwegen is 120 km/u. 
Op secundaire wegen mag je niet sneller dan      
90 km/u rijden.                                                 

Het voeren van dimlicht is verplicht.        
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet op de 

motor worden vervoerd.  

 Portugal 

 De maximumsnelheid op snelwegen bedraagt 
120 km/u.                                           

Bestuurders die nog geen jaar het rijbewijs 
hebben mogen niet harder dan 90 km/u.         



30 
 

Dit is tevens de snelheidslimiet voor secundaire 

wegen.                                                        
Het voeren van dimlicht is verplicht.       

Kinderen jonger dan 7 jaar mogen niet mee 
achterop.                                             

Bijzonder is het inhaalverbod voor motoren.     
Op het verbodsbord staat rechts een zwarte 

personenauto en links een rode motor afgebeeld: 

'Verbod voor motoren en bromfietsen om 
motorvoertuigen in te halen'.                             

Op de Italiaanse snelwegen is 130 km/u de 
maximumsnelheid.                                         

Het voeren van dimlicht is verplicht.                      
Het is verboden een kind jonger dan 5 jaar 

achterop de motor te vervoeren.                     

Italië 

 Op de Italiaanse snelwegen is 130 km/u de 
maximumsnelheid.                                         
Het voeren van dimlicht is verplicht.                    

Het is verboden een kind jonger dan 5 jaar 
achterop de motor te vervoeren.                    

Let op: in Italië zijn ze vrij streng met 

motorrijders om zo de aantal 
verkeersslachtoffers terug te dringen. Kleine 

vergrijpen kunnen snel hoge boetes opleveren. 

 Groot-Brittannië 

 In Groot-Brittannië rijden ze links en meten ze 
de snelheid in mijlen.                               
Snelweg is 70 mph (112 km/h), secundaire 

wegen is 60 mph (96 km/h), bebouwde kom is 
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30 mph (48 km/h).                                 

Bijrijders in een zijspan hoeven geen helm op. 
Het voeren van dimlicht is niet verplicht.              

In Groot-Brittannië mag je tussen de file door 
rijden (max. 30 km/h).  

 Oostenrijk 

 Voor de snelwegen is een vignet vereist. 

Kinderen onder de 12 jaar mogen in Oostenrijk 
niet achterop.                                        

Overdag mag je op de snelweg 130 km/h. tussen 
0.00 uur en 5.00 uur is dat 100 km/h.        

EHBO-kit is verplicht.                           
Brildragers dienen een reservebril bij zich te 

hebben 

 Zwitserland 

 Brildragers dienen een reservebril bij zich te 
hebben.                                               
Navigatie met flitspaalfunctie is streng verboden.   

Op de snelweg is een vignet verplicht. 

Maximumsnelheid op de snelweg is 120 km/h.  

Drive safe en veel plezier op vakantie! 
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Snelheidsovertreding?? 

Beste Medewerker van het Justitieel Incassobureau,  

Zoals u bekend is, draait de Aarde om haar as. 

Hierdoor beweeg ik met zo’n 1200 km/uur door de 

ruimte. Omdat de planeet waarop ik woon, zich ook 

nog eens op een goede 149.6 miljoen kilometer van de 

zon bevindt en er zo’n 8766 uur over doet om een 

rondje af te leggen, beweeg ik ook nog eens met 

110.000 km/uur door ons zonnestelsel.                

Onze zon staat op een afstand van ruim 8 kiloparsec 

(zeg maar 25000 lichtjaar) van het centrum van ons 

Melkwegstelsel en een rondje Melkweg duurt 225 

miljoen jaar.  Dat komt dus neer op een snelheid van 

ruwweg 800.000 km/uur. Als gevolg van een grote 

hoeveelheid donkere materie, vliegt ons 

Melkwegstelsel met een snelheid van zo’n 1.2 miljoen 

kilometer/uur ergens in de richting van de 

Sterrenbeelden Leeuw en Maagd. Alles bij elkaar 

bewegen wij – dit geldt ook voor u – met een snelheid 

van zo’n 2.111.200 km/uur door het heelal.          

Vindt u het dan niet wat kinderachtig om mij een 

‘schikking’ toe te laten komen voor een 

snelheidsovertreding van 5 km/uur – zo’n 0,00024% 

van onze absolute snelheid?  

Ik hoor graag van u.   
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Vriese Mc. 

De zaterdag begon al goed. Deze 9e juni 06.30 uur was 

ik helemaal klaar om de Motary van de VMTC te gaan 

rijden, startte de XJR, en merkte bij het inschakelen 

van de versnelling dat de koppeling geen druk had. 

() Dus motor weer in de schuur, pak uit, en 

via whatssapp een berichtje naar de rest vd Motary-

clan. Vrijwel direct ging de huistelefoon.                    

Paul aan de lijn.  ‘Ik heb hier nog een motor staan, die 

mag je wel gebruiken’. Zelden heb ik fijnere woorden 

gehoord op een vroege zaterdagmorgen, terwijl je de 

pest erin hebt. Dus vlug de outfit in de auto, en door 

de regen op weg naar Zeewolde!!                            

Vlak voor Zeewolde werd het droog, en daar stond de 

PanEuropean al te blinken op de oprit, met de sleutels 

in het zijvak van de kuip.  (Dat kan in Zeewolde!)                                          

Net voor achten arriveerde ik met een big smile in 

Putten, nog ruim op tijd voor de start.                    

Bolletjes en koffie, en klokslag 0830 vertrokken we 

voor deel 1 van de rit, 102 km. (We zijn trouwens 

Paul, Ruben, Karin, Els en ondergetekende)              

De Veluwe over via Speuld, Kootwijk en Brummen ri. 

Bronckhorst. Daar was de 1e stop. Koffie, koek, goed 

georganiseerd. 

Deel 2 was ook 102 km. Lieuwent, Beltrum,  Haarlo, 

Diepenheim, Sint Isidorushoeve, Rietmolen, en de stop 

in Eibergen. Daar was de lunch. Wel ff in de rij staan, 

omdat de plaatselijke chinees het niet kon bijbenen. 
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Nassi met sate, kroepoek, en fruit.                         

Ondertussen was ik al aardig gewend aan de Pan 

European, en het reed magnifiek. Licht sturen, mooie 

grom in het vooronder, en met de verstelbare ruit 

omhoog, de hele dag de klaphelm open!!  

Deel 3 was 158 km en volgde de Duits/Nederlandse 

grens zuidwaarts tot s’Heerenberg. Wisselend aan 

‘onze’, of aan ‘hun’ kant van de grens. Halverwege was 

een ijsstop ergens in een dorpje waarvan ik de naam 

vergeten ben. Via Doesburg naar Nationaal Park 

Veluwezoom, (Posbank) en daar was het mooiste stuk 

van de rit. Klimmen, dalen, haarspeldbochten.          

On-nederlands mooi gebied, t leek het Zwarte Woud 

wel. Bij Arnhem was de laatste pauze bij Bio-vakantie-

oord, voor mensen met een beperking. Daar was in 

2015 de opbrengst van de Motary heen gegaan voor 

de aanschaf van een paardenkar geschikt voor rolstoel. 

Ook daar weer de keus uit koffie/thee/fris met koek.  

Het laatste deel was gelukkig maar 68 km. Om Ede 

heen, Lunteren, Stroe, Putten. ‘Gelukkig’, omdat (zelfs 

op zo’n toerbuffel als de PanEuropean) de diverse 

lichaamsdelen wat gingen protesteren, het zweet op 

diverse plekken wat irritant werd, en ik de omgeving 

van dat laatste deel dit jaar al diverse keren bereden 

heb…… 

Na 430 mooie, droge, en warme kms stonden in Putten 

de uitsmijterbakkers klaar voor een laatste hap.  
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Ondanks dat ik de camera mee had, heb ik geen 

enkele foto gemaakt. Deze kregen we van een andere 

motary-rijder opgestuurd.  

Oh ja, we hebben ook lootjes gekocht waarmee je een 

weekend op een electrische motor kan winnen.        

Die reden ook mee. Bij elke stop aan de oplader, en 

een radius van 200 km. Niet echt praktisch, want als 

er 200 elektrische motoren meerijden, waar sluit je die 

allemaal aan?????? 
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Dit jaar de ‘onderwegfoto’ natuurlijk wel aangeschaft. 

Eindelijk eens een andere dan de XJR.                         

En, om even op de titel van dit verhaaltje terug te 

komen.  

Voorstel: verander de naam Baarnse Mc in Vriese Mc, 

want de Pan van Peter de Vries heeft al aardig wat 

toertjes en weekendjes ‘gered’, om het zo maar te 

zeggen. 

Mederijders bedankt, het was een mooie 

dag.  

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -      
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Verrassing. 

Enkele weken geleden werd ik gebeld door            

Hans Bakker, schoonzoon van Henk en Hetty.              

‘Is het geen leuk idee om Henk te verrassen met een 

motortoertje?’ En of wij dat kunnen regelen.               

Ja, natuurlijk is dat een TOP-idee, dat we daar zelf 

(nog) niet aan gedacht hebben…….. 

Direct clubbreed een mailtje uitgezet met de vraag wie 

er mee wilde rijden en of er een zijspan beschikbaar 

was. De datum werd 10 juni s’morgens. 

Vanuit de club kwamen flink wat reacties en Paul Weel 

zette de mail door naar de Baarnse Motorrun 

Vereniging, en ook daar werd direct enthousiast 

gereageerd. Ik had al snel 15 motoren en Jan v. 

Slooten met het zijspan.                                          

Er kwam ook iemand met het idee om Facebook te 

gebruiken, maar dat heb ik bewust niet gedaan, om te 

voorkomen dat het heel erg massaal zou worden. Dan 

heb je het al gauw over een stoet die zonder 

politiebegeleiding niet te behappen is. 

Aldus verzamelden we die zondag om 10 uur bij de 

Praxis in Huizen. En het waren uiteindelijk zo’n 20 

motoren. Nog enkele spontane BMV-ers, en Hetty’s 

dochter Wendy en haar man hadden voor vandaag 

motoren gehuurd! De naaste familie van Henk en 

Hetty was allemaal bij de Praxis aanwezig, en we 



38 
 

kregen spontaan politie-begeleiding van de Praxis naar 

de Veenpluis 34.                                                    

We reden al toeterend de Veenpluis in, en Henk was 

zeer verrast, en wilde natuurlijk graag mee in het 

zijspan.  

Terwijl Henk iedereen de hand schudde, en zich ging 

omkleden moest ik in allerijl nog de route wijzigen, 

want er bleek een triathlon in Huizen te zijn!             

En voor die sport-dwazen was het eerste deel van de 

route meteen afgesloten.                                    

Gelukkig kon ik met Paul (de Vr.) van motor ruilen 

zodat ik op zijn PanEuropean mèt Garmin een 

alternatieve route kon zoeken.  

In plaats van Huizen-NaardenVesting werd het nu 

Huizen, Huizerhoogt, Blaricum, Laren, stukje A1, 

Bussum, NaardenVesting en daar de route weer 

opgepakt. Na de Vesting door het Naarderbos, 

Muiderberg, en door de polder (alleen 

bestemmingsverkeer…, ja, daaaaaag!!) naar Muiden. 

Over de A1 heen, en de Goog en Keverdijk naar de 

Vecht. FF pauze voor een peuk, piesen, ouwehoeren en 

en een groepsfoto. Ankeveen, Kortenhoef, Hilversum. 

Bij de watertoren de wijk Trompenberg in, en via de 

BussumerGrintweg naar Bussum. De ceintuurbaan, en 

de A1 over Crailoo en Bikbergen.  

In Huizen zat de Naarderstraat ons dwars, want 

opengebroken. Maar het fietspad werkte mee, en ook 
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Jan en Henk met t zijspan knalde zonder blikken of 

blozen over t fietspad. Stukje door het ouwe dorp, en 

al toeterend reden we de Veenpluis weer in. We 

werden allemaal uitgenodigd voor koffie met gebak, 

verzorgd door de kids en aanhang van Henk en Hetty. 

TOP! Al met al een geslaagde verrassing waarvan Henk 

(volgens mij) heeft genoten.  

Alle bikers die meereden, BEDANKT!!! Zonder jullie 

was t niks geworden. 

We wensen Henk, Hetty en familie veel sterkte toe.  

Groet, Onno.  

Ps. Er zijn veel foto’s gemaakt. Die zullen binnenkort op de site 

van de Baarnse Mc geplaatst worden.                           

http://baarnse-

mc.bleuh.net

 

http://baarnse-mc.bleuh.net/
http://baarnse-mc.bleuh.net/
http://baarnse-mc.bleuh.net/
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Bij deze wenst het bestuur en toercommissie alle leden 

en adverteerder een hele fijne zomervakantie.  

Geniet ervan, en laat die mooie vakantieverhalen cq 

foto’s na de zomer de mailbox van de redactie doen 

volstromen. 

 

 


