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      Het BMC-tje. 
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Voorwoord… 

De lente is in aantocht en motorrijdend Nederland  

ontwaakt uit de winterslaap.                                  

Dat motorrijden nog steeds erg populair is blijkt uit de 

stijgende verkopen en de bezoekersaantallen van de 

motorbeurs in Utrecht die weer groter was dan 

voorgaande jaren.                                                 

Dat motorrijden heerlijk is weten velen van ons al heel 

lang en anderen nog langer, maar dat  maakt voor de 

beleving echter helemaal niets uit.  

De één heeft plezier met een éénpittertje met weinig 

cc’s uit het jaar kruik, terwijl voor de ander iets pas 

een motor is als de pk’s en de cc’s je om de oren 

vliegen.                                                                

Het maakt niet uit waar je op rijdt, hoewel ik 

meermalen smalend ben bekeken als ik met mijn 

rammelbak ergens aan kwam rijden en men van de 

klappen uit mijn uitlaat nog net niet van schrik van de 

stoel, fiets of waar je ook maar vanaf kunt vallen, viel. 

De één moet minimaal naar de Bahama’s om zich 

gelukkig te voelen, terwijl de ander zijn momentje 

pakt met een bakkie troost in de voorjaarszon in de 

achtertuin met zijn jas aan.   

Mijn geluksmoment had ik afgelopen zaterdag toen ik 

mijn motorkloffie weer eens aan kon trekken om in de 

Zilverstad van Nederland mijn motor op te halen.  
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Tromfantelijk gezeten op mijn zeshonderdtje, mijn 

eerste kilometers van dit jaar gereden.  

Ik zie nu al uit naar de eerste clubrit op 19 maart om 

het ‘ouwe beessie’ weer eens ouderwets de sporen te 

geven.  

Karin       

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

12 april 2017. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Mark Hazekamp heeft zijn lidmaatschap opgezegd.  

Het digitale clubblad werd niet meer gelezen, en 

door veranderde intresses heeft hij daartoe 

besloten.                                                        

Bijna 30 jaar lid geweest. (1 mei 1987) 

Mark en Henriette, veel geluk                               

en misschien tot ziens. 
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Zaterdag 25 maart.  

Bardienst:Paul en Marcel.  

Vanaf 20.00 uur.    

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

 

Voor zover wij weten niemand. Ben je in maart jarig, 

geef het even door. 

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  

 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

Daar liggen we!! Op de motorbeurs!! Bij de LOOT-

stand. 
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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 22 april, Karin en Els.                                                                                                                       

Zaterdag 27 mei, Onno en Akke.                                                                         

Zaterdag 24 juni BBQ                                                              

Zaterdag 23 september                                                         

Zaterdag 28 oktober                                                                

Zaterdag 18 november                                                            

Zaterdag 16 december   
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 van Heerdt Motoren 

Oosterengweg 8a 

1221 JV Hilversum 

Tel: 035-683 57 53              

www.vanheerdtmotoren.nl 

Voor alle BMC-leden 15% 

korting op banden en 10% 

korting op kleding. 

http://www.vanheerdtmotoren.nl/
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Het motorseizoen is begonnen!! 

                                
Namens de toercommissie nodigen we jullie uit om de 

volgende toertochten mee te rijden.          

Zondag 19 maart, 5e VMTC Bijna-Zomertijd-rit 

Vertrektijd         : 10.00 vanaf de Brink in Baarn 

Start                 : De Muzenhof Leuvenumseweg 66        

.                         Ermelo  

Inschrijfgeld      : € 5,00 excl. herr., incl. 1                  

.                         consumptie. 

Lengte              : 170 km  

Inschrijven        : van 10.30 tot 12.00 

Extra Info          : http://www.vmtc.eu 

GPS Garmin       : JA 

Donderdag 27 april. 38e Oranjerit, Baarnse Mc.                                

Start:               De Kleurvogel, Tolweg 1, Baarn.                                         

Inschrijfgeld:     5 euro, leden gratis.                                                    

Lengte:             200 km.                                                                      

Inschrijven:       08.30 – 12.00 uur.                                                        

GPS Garmin:      Ja.                                      

Routerol:            Ja.  

http://www.vmtc.eu/
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Beste leden, 

voor de Oranjerit op 27 april zijn we op zoek naar 
iemand die de inschrijftafel wil bemannen.            
Met name voor de bediening van de computer voor 
het uitleveren van de routes op GPS. 
Ruben is bereid om eventueel uitleg te geven voor 
deze handeling. 

Heb je intresse en ben je beschikbaar dan horen we 
dit graag. 

baarnsemotorclub@kpnmail.nl  

De toercommissie, 

Karin en Ruben.  

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

mailto:baarnsemotorclub@kpnmail.nl
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Druilerig. 

Het is vandaag weer zo’n druilerige zondag.          

Geen weer om in de tuin wat te doen. De haarbal is 

uitgelaten. In huis verder geen klusjes. En de XJR 

staat er al spic en span bij.                                    

Dan maar eens over een artikeltje voor het clubblad 

nadenken. In de vorige maanden heb ik het al over 

mijn vorige motoren gehad, en of jullie daar ook eens 

naar wilde kijken op de RDW site. En over de 

winterstalling, met de vraag om eens een fototje op te 

sturen van hoe jouw stalen ros er bij staat, maar 

helaas 0 reacties.  Vandaar dat ik maar weer eens in 

m’n eigen verleden duik wat betreft het aantal 

verreden kilometers.  

Ik bewaar veel. Zo heb ik vanaf 1997 nog m’n 

toerboekjes. En vanaf ongeveer 2000 hou ik een en 

ander in de pc bij. Van 1983 tot 1996 heb ik geen 

toergegevens meer. Maar ik reed toen veel 

toertochten, de clubweekenden, en ook alleen 

buitenom de club vrij veel, mede door het feit dat er 

geen auto voor de deur stond. Recreatief en woon-

werk of woon-school. Dus dat schat ik per jaar op 

ongeveer 12000 km gemiddeld. Behalve 1986, want 

toen hield de militaire dienst me van het motorrijden 

af. (Seedorf).  

In die tijd (vrijgezel) ben ik een aantal keren met de 

motor op vakantie geweest met oud-lid Hans Sieben. 
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Prach

tige reizen naar Portugal (’87 en ‘89), Naar Zuid-

Duitsland, Schwarzwald (pasen ’90), naar de 

Dolomieten en aansluitend 

‘even’ naar de motorcamping in Noord Spanje.       

(ook ’90).     
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Alfredo’s Rancho del Motero, Clariana, Spanje.                      

Vanaf 1991 hoofdzakelijk de toertochten en 

clubweekenden van de club, en daar buitenom een 

mooie zondagmiddagtocht als het weer er lekker 

uitzag. Rijbewijs gehaald in voorjaar 1982.               

Lid geworden van de BMC in april 

1983.  

Allereerste clubrit, de Rijnroute vanuit Wageningen. 
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1982 t/m 1990 ± 12000 km/jaar = 9 x 12000 km. 

(m’n militaire dienstjaar tel ik mee, omdat de 

vakanties naar Portugal en Dolomieten/Spanje samen 

ook ruim 12000 km waren.  

1990 t/m 1996 ± 5000 km/jaar. (wat een verschil met 

de jaren ervoor, maar ja… gezin etc., u kent dat wel.) 

1997 t/m 1999 volgens toerboekje totaal 11568 km, 

plus wat privé kms, totaal 15000.  

2000 t/m 2016. Toertochten 22000 km. Van- en naar 

die toertochten 13000 km. Bambitreffens 4500 km. 

Clubweekends 14300 km     

Dat brengt me op een totaal van 208300 km : 34 

jaar= 6126,470588235924 km gemiddeld.   

Ik denk: een respectabel gemiddelde voor een hobby-

rijder. Ik ben benieuwd wie ook zo’n mooi 

rekensommetje DURFT te maken. Grt, Onno. 
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         Toertocht    BBQ    Genieten 

Op het ogenblik denkt men nog niet aan dit festijn, 

maar het bestuur is druk bezig met de activiteiten 

kalender, en staat de jaarlijkse bbq daar natuurlijk bij. 

Dit gaat gebeuren op zaterdag  24 juni. 

Zoals gewoonlijk beginnen we om 10.00 met een vers 

gezet kopje koffie met koek.                                      

Na de laatste nieuwtjes uitgewisseld te hebben rijden 

we om 11.00 uur 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 uur weer welkom in de 

Kleurvogel, om 18.00 uur worden de kolen opgestookt 

en gaan we genieten van een heerlijk stukje vlees, een 

knapperig stokbroodje, salade, sausje, en ijs.  
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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!!! 

 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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                      De 28e Truckersrun 

Al weken staat de datum van 11 maart met dikke 

letters in mijn agenda, een evenement als dit mag niet 

vergeten worden.                                                   

Paul een mailtje gestuurd of hij nog mee kan rijden 

zaterdag, het is nog niet zeker of er een vrachtwagen 

beschikbaar is, ja hoor het is gelukt, een giga oplegger 

van Bart Smit staat voor hem klaar. 

Zaterdag morgen, natuurlijk ben ik veel te vroeg bij de 

Amerpoort aanwezig, maar niet de eerste, bewoners, 

ouders, en vele andere bezoekers staan ook al 

geduldig te wachten.                                      

Klokslag 10.45 uur worden de motoren gestart, de 

luchthoorns aangezet, en de enorme stoet van 74  

vrachtwagens zetten zich in beweging.                   

Wat een enorme kick geeft mij dit, al die chauffeurs 

die op eigen kosten deze bewoners een dag van hun 

leven geven, en sommige hebben deze week geen dag 

vrij, want morgen gaan zij weer op pad voor hun    

werkgever.                                                          

Ook hier mag wel eens bij stil gestaan worden, maar 

dat doe ik en vele met mij zeker. 

Als de laatste politie ordonnans, het terrein verlaat 

stap ik weer in de auto, tot vanmiddag. 
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Op tijd terug bij de Amerpoort, even een babbeltje 

gemaakt met twee motorrijders die ook al jaren de 

motor run hier rijden, en dan komen de sirenes dichter 

bij, de karavaan is terug. 

Wat een sensatie en een indruk... 74 kolossen rijden in 

slow motion het terrein op onder luid getoeter 

natuurlijk, nu goed opletten, en ja hoor daar zie ik Paul 

met een glimlach van hier tot Tokio op zijn gezicht, 

prachtig. 

Helaas heb ik Jan en zijn broer Arie niet gezien maar 

die zijn zeker aanwezig vandaag. 

Als laatste in de stoet zijn alle ordonnans van de politie 

op de motor, als sluit stuk van dit fantastisch 

spektakel. 

Heel even blijf ik nog genieten van al de mensen die 

de moeite genomen hebben om dit te aanschouwen, 

volgend jaar ben ik er op zaterdag 10 maart zeker 

weer aanwezig. 

                                   Els 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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Hallo Motorvrienden, 

Zoals jullie misschien al weten houdt MTK de 

IJselrijders 1974 uit Deventer op 9 april a.s. haar 

jaarlijkse open toertocht de “32e Koekstadrit”.                                                         

Ook als je op een voor jullie handig punt wilt beginnen 

dan kun je de route opvragen. Ga daarvoor, vanaf 1 

maart, naar www.ijselrijders.nl/koekstadrit  

 

Kom je dan langs ons begin en eindpunt dan kun je 

daar inschrijven en zien we graag het inschrijfgeld 

tegemoet als je dat nog niet per bank had 

overgemaakt.                                                            

Een motortoertocht van 150 of 250 km.                                    

Start tussen 10.00 en 12.00 uur.                              

De Lindeboom, Lindeboomsweg 1 SCHALKHAAR       

(ca. 1 km ten noord-oosten van Deventer) 

Inschrijfkosten:  € 6,00.  

Inl. 06-53269308, www.ijselrijders.nl  

http://www.ijselrijders.nl/koekstadrit
http://www.ijselrijders.nl/
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Hemd en kortsluiting. 

Soms vraag je je bij een onbenullig berichtje in de 

krant van alles af. De echte ellende overal ter wereld 

slik je bij het ontbijt achteloos weg, anders wordt je 

stapelmesjogge. Ik heb me dan ook geen mening 

aangemeten over de nieuwe filmcarrière van Patricia, 

want dat is me te treurig en te sneu voor woorden.    

Ik heb de kaskraker, waarin de ‘diva’ haar stembanden 

op onorthodoxe wijze afstoft, trouwens niet gezien, 

want ik hoor zulk wereldnieuws meestal te laat.      

Wel heb ik gehoord dat de baas van Specsavers zeer 

geïnteresseerd is in het filmpje, als nieuwe campagne 

in de reeks ‘Was nou maar naar Specsavers gegaan’, 

maar dat is uiteraard nepnieuws. Ik ga met mijn tijd 

mee. 

En toen las ik in de krant dus het bericht betreffende 

de titel van dit geschrijf. ‘Paleis het Loo toont 

nachtjapon van Wilhelmina’.                                     

Geen hemd uiteraard, want dat is iets voor gewone 

stervelingen om in te gaan slapen. Of in te staan.     

De overgrootoma van Willy droeg een ‘japon’ die nu 

door Paleis het Loo is ‘verworven’.                          

Wij krijgen of kopen iets, maar een museum verwerft 

dat.                                                                    

Omdat er nauwelijks ‘Koninklijke’ nachtkledij bewaard 

is gebleven, is het een UNIEK stuk.                     

Persoonlijk had ik het interessanter geworden als het 

gestreepte pyjamajasje van Bernhard, overopa van 
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Willy, bewaard was gebleven.                                    

U weet wel, het exemplaar dat hij droeg bij z’n 

buitenechtelijke escapades. Daar had misschien nog 

wat geschiedkundige lading aan gezeten….. of 

bijvoorbeeld een pikant lingeriesetje van Maxima, waar 

ze Willy mee heeft verleid, ook leuk!                       

Maar nee, de nachtjapon van Wilhelmina.                    

Daar gaan dus mensen naar kijken.  

Ik krijg daar kortsluiting van.    

Waarom!? Wie rijdt er bij zijn volle verstand, daarvoor 

naar Apeldoorn? En hoe lang kijken die mensen dan er 

naar? En wat denken die mensen dan?  

Iets anders waar ik kortsluiting van krijg zijn bepaalde 

bedachte benamingen voor dingen. Zo is de 

‘inloopdouche’ al aardig ingeburgerd in Nederland.     

Dat schijnt een douche zonder drempel te zijn waar je 

zo in kan lopen. Mijn douche heeft een douchebak, 

maar daar kan ik ook gewoon in lopen….. alleen de 

voeten wat hoger optillen. Of is het dan een 

instapdouche?? Ik snap het allemaal niet meer zo.    

Het wordt tijd dat ik in t weekend de motor weer eens 

kan pakken, daar krijg ik in ieder geval geen 

kortsluiting van.  

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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                    Zaterdag 10 juni                                              

Gaat al weer de 26e Motary van start!                                                                       

De Veluwse Motor Tour Club (VMTC) en de Rotary Club 

Ermelo-Putten organiseren weer de Motary namens de 

Stichting VMTC-Rotary.                                           

De Motary start als vanouds op het Kerkplein in Putten 

en eindigt bij Arjan Brouwer Motor Trading in Putten. 

Er is weer een mooie route uitgezet van 450 kilometer. 

Waar de route heen gaat is nog een verrassing! We 

kunnen al wel verklappen, dat deze naar het 

zuidwesten gaat.                                                    

Met de inzet van zo’n 100 enthousiaste vrijwilligers, 

een uitstekende catering (laat je broodjes maar thuis!) 

en bijzonder mooie route wordt het weer een rit om te 

onthouden!  

Goede doel 2017, Stichting Support CSA Trust 

Zoals alle jaren wordt er weer gereden voor een goed 

doel. Vorig jaar, de 25e editie is er gereden voor 

Stichting Jelte en is er maar liefst € 15.000,- bij elkaar 

gebracht!                                                               

In 2017 wordt er gereden voor Stichting Support CSA 

Trust uit Ermelo. Deze stichting is betrokken bij het 

werk van Centre for Social Action (CSA) Trust van Dr. 

George Joseph in India. Support CSA Trust financiert 

onderwijs aan de allerarmste en kansloze kinderen in 

de leeftijd van 5 tot 15 jaar in vele dorpen rondom 

Palamaner. Zij krijgen schooluniformen, boeken en 

intensieve huiswerkbegeleiding door studenten uit het 

middelbaar onderwijs om hun leerprestaties te 
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verbeteren. Wil je meer weten? Kijk even op de site: 

www.supportcsatrust.org.  

Voorinschrijving                                                      

De voorinschrijving is gestart op 1 maart en sluit op 31 

mei 2017.                                                       

Aanmelden kan via de website www.motary.nl.  

Het inschrijfgeld bedraagt voor de rijder en 

duopassagier € 24,50 p.p. en moet uiterlijk 3 juni zijn 

bijgeschreven. Bij voorinschrijving en na ontvangst 

van het inschrijfgeld, ontvang je de route en/of het 

roadbook begin juni per e-mail. Op 10 juni zijn de 

overige papieren af te halen. De koffie en broodjes 

staan dan al klaar. Vanaf 08.30 uur kan er gestart 

worden.                                                         

Daginschrijving                                                     

De daginschrijving is op 10 juni van 08.45 uur tot 

10.00 uur, op het Kerkplein te Putten.                    

Het inschrijfgeld bedraagt dan voor de rijder en 

duopassagier € 29,- p.p.                                         

De route kan dan geladen worden (Garmin).          

Zorg ervoor dat de Garmin is geüpdate met de laatste 

kaartversie!                                                

Daginschrijvers kunnen starten vanaf 08.45 uur. 

Graag tot ziens op zaterdag 10 juni 2017 en like 

ons op Facebook! 

        -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

http://www.supportcsatrust.org/
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Yeeeeeeeeeeeeeeeehaaaaaaaaaaaaaaaa!!! 

Vanwaar de nogal hysterische titel.                         

Nou, ik ben na bijna een jaar weer herenigd met mijn 

rood-witte vriend. Met Alp, die ik nu eens niet rood-

wit-schroot wil noemen. 

Na een langdurige relatie van inmiddels bijna 24 jaar, 

waarin je toch aardig aan elkaar bent gewend, was het 

vorig jaar de eerste weken wel erg leeg in de tuin.   

Het aanzicht van een motorhoes in een prop in de 

schuur was ook een zielige vertoning. 

Gelukkig had Alp er geen moeite mee dat ik in de 

tussentijd een aantal maanden flink ben vreemd 

gegaan met een uit de kluiten gewassen Pan 

European.  

Neef Guido, gediplomeerd schrotoloog, zag er gelukkig 

nog heil in mijn Transalp technisch eens flink onder 

handen te nemen waardoor hij nu weer loopt als een 

zonnetje.                                                        

Afgelopen zaterdag heb ik Alp kunnen ophalen en 

genoten van mijn eerste rit.  

Kortom: ik ben er weer klaar voor. 
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naked bike   

oud en nieuw 
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voor   

na. 
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Klaar voor een nieuw motorjaar. 

Karin. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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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, meld je dan aan bij Ruben of Karin.          

(zie index clubblad). 

 

 


