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      Het BMC-tje. 
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Voorwoord… 

Ons jaarlijkse evenement, de Oranjerit, waar de 

laatste jaren veelal zo'n 80/90 rijders voor komen, 

gaat dit jaar de boeken in als het dieptepunt in ons 38-

jarige bestaan.  

Het lag niet aan de inzet van de rituitzetters, de 

ritnarijders, de advertentiezetters, de vroeg-

opstaanders op Koningsdag, gebrek aan koffie of cake, 

een oranjetompouce voor de organisatie of de broodjes 

bij de lunch. Zelfs de techniek liet ons niet in de steek.  

Het enige wat het in de aanloop naar Koningsdag liet 

afweten waren de absoluut niet rooskleurige 

weersvoorspellingen.                                                

Deze waren ronduit dramatisch te noemen en hoewel 

het (achteraf gezien) alleszins is meegevallen, hebben 

hierdoor slechts 24 rijders de moeite genomen naar 

Baarn te komen (waarvan de meesten het tijdens de 

rit overigens hebben drooggehouden).                

Jammer van de lage opkomst, want de rit was (en is) 

absoluut de moeite van het rijden waard.   

Daarom gaan alle rijders die wij dit jaar niet hebben 

gezien per mail  het aanbod krijgen de rit bij ons te 

bestellen om deze op een mooie, zelf uit kiezen 

toerdag alsnog te gaan rijden. Zo kunnen toch nog 

meer mensen genieten van onze Oranjerit en heeft de 

inkomstenderving op de dag zelf wellicht nog een 

positieve uitwerking op de clubkas. 
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Terugkijken is goed, maar vooruitkijken beter.  

21 mei hebben wij onze clubmiddag die, onder het 

genot van een hapje en een sapje, naadloos overgaat 

in de clubavond. Hiervoor hebben zich maar liefst 19 

personen aangemeld. Hopelijk zijn de weergoden ons 

dan wel goed gezind.  

In vroeger tijden werd in de media nog wel eens een 

molenaar uit het midden des lands gevraagd naar de 

vooruitzichten die steevast het weerpraatje doorspekte 

met weerspreuken als ‘zingt de vink vroeg in de mei-

morgen, dan zal de dag voor regen zorgen’ of 

‘Kamillegeur in mei, brengt de zomer dichterbij’. 

Zelf geloof ik meer in de variant hierop van het 

satirisch gezelschap ‘Cursief’ die meermalen de 

molenaar uit het midden des lands persifleerde met 

kreten als ‘dank je de koekoek maar mis je de spriet, 

dan schijnt de zon in heel juni niet’ of ‘afnemende wind 

en uitgaande vrouwen zijn voor geen halve cent te 

vertrouwen’. De allerleukste blijf ik echter vinden;  

‘Aal in de fuiken en rijp op de daken hebben geen 

moer met elkander te maken’.  

En zo is het. 

Karin 

 

 



5 
 

 Namens de toercommissie  

nodigen we jullie uit om de volgende toertochten mee 

te rijden.          

In mei hebben we de gevarieerde toertocht met 

aansluitend buffet, die uiteraard ook meetelt voor de 

toercompetitie. Meer daarover elders in dit blad. 

                          CLUBRIT JUNI. 

- Zondag 5 juni. 15e Wil Hartogrit, MC Mios.                                         

Start: Wil Hartog museum, Mijnheerenweg 17, 

Lambertschaag.                                     

Inschrijfgeld: 2,50 euro.                                                                    

Lengte rit: 180 km.                                                                   

Inschrijven: 09.00 – 12.00 uur.                                                      

Koffie en koek gratis bij de start.                                                       

GPS Garmin: Ja. Routerol: Ja.                                                      

Vertrek: 08.45 uur vanaf de Brink te Baarn. 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

14 juni 2016. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

 

Zaterdag 21 mei.   

Bardienst:…….   

Aanvang 20.30 uur. 

‘de Kleurvogel’  

Tolweg 1, Baarn. 

…Baarn. 
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In de maand mei is jarig:  

Gerard v/d Hoeven. 

 

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  

 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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Xperts voor alle rondreizen, vliegreizen, motor- en autoreizen, 
busreizen, singlereizen, stedenreizen, vliegtickets, overtochten, 
huurmotoren en auto's, appartement, hotels en bungalows en wat 
maar denkbaar is waar ook ter wereld. 
 
VX Reisbureau Dream Travel 
Meenthof 45 
1241 CZ  KORTENHOEF 
 
T  035 - 656 85 85 
E  kortenhoef@vx.nl 
W www.vx.nl/kortenhoef 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

 

 

 

 

    

http://www.vx.nl/kortenhoef
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                           Alweer de 37e 

 

De week voorafgaande aan de Koningsdag, was het 

weer knudde, en de voorspellingen waren nog slechter 

voor de dag zelf, hagel, sneeuw, en veel regen. 

Het kwik kwam niet boven een paar graden uit. 

Laten we het maar positief bekijken misschien zitten al 

die weermannen/vrouwen er eens goed naast.             

Al vroeg zijn Karin, Ruben ,Onno en dit persoontje in 

de Kleurvogel aanwezig, de vlaggen worden op 

gehangen, de pc in werking gebracht,en onder tussen  

staat de koffiepot heerlijk te pruttelen, we zijn er klaar 

voor. 

Maar het is niet de dag die we gewend zijn slechts 24 

deelnemers, John is alleen de rit gaan rijden, 

Henk, Hetty en Jan kwamen gezellig even een bakkie 

koffie drinken, zonder supporters kunnen  

we niet, zelfs Olaf en Marian kwamen uit het zuiden 

om de rit te rijden. 

Als we terug kijken naar het weer, bijna de hele dag 

zon, een klein buitje, het viel dus reuze mee, 

veel complimenten voor de mooie rit, daar doen we 

het voor. 

De dames hebben de Kleurvogel nog even grondig 

onder handen genomen, soppen, opruimen,etc. 

om 18.00 uur gingen we naar huis, het is mooie 

geweest voor vandaag. 

Karin, Onno, Ruben enkt voor jullie inzet.                      

Els. 
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                            Beste leden, 

Zoals jullie weten is er elke clubavond een bardienst. 

De laatste tijd wordt die steeds door Els verzorgd. 

Maar het zou ook wel eens fijn zijn als Els een keer 

lekker kan blijven zitten en dat een ander de bardienst 

verzorgd, en ook aan het eind van de avond de boel 

dan weer opruimd, en de toiletten even nakijkt. 

Vandaar dat we jullie oproepen om je op te geven voor 

een bardienst.                                                       

Denk er even over, en kijk even in de agenda.                                                                                                                                                                                                                                                                              

25 juni …..?.....                                                                  

24 september Ruben en Carina.                                                             

22 oktober …..?.....                                                             

19 november …..?.....                                                         

17 december …..?..... 

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.    
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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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                Toeren, loeren en kanen. 

Beste leden en aanhang, 

Wat een verrassing. 19 personen hebben zich 

opgegeven voor zaterdag 21 mei.                                     

De dames hebben een prachtige rit uit gezet. 

Onderweg wat vraagjes, en natuurlijk nog meer maar 

dat zien jullie wel als het zover is.                           

We hebben onze uiterste best gedaan.                       

Bij terug komst in Baarn, praten we nog even na over 

de rit, dit doen we onder het genot van een sapje, 

wijntje, of een biertje. 

Daarna een heerlijk buffet, en natuurlijk de 

prijsuitreiking. 

De koffie staat klaar bij ‘de Kleurvogel’, Tolweg 1 te 

Baarn, tussen 13.00 en 14.00 uur, we gaan rijden 

om 14.00 uur zorg dat je op tijd bent. 

De volgende personen hebben zich opgegeven. 

 

Henk, Hetty, Ruben, Carina, Onno, Akke, Andre, 

Monique, Bert, Wendela, John, Els, Jan, Annemarie, 

Karin, Piet, Gert, Marcel, Bianca. 

Tot zaterdag!!!!! 

 

                      Karin en Els.  

.     .     .     .     .     .     . 
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                    Das lang gelejuh….. 

In deze rubriek komen foto’s langs van leden. 

Sommigen van heeeel lang geleden, andere meer 

recent. Herken je jezelf nog?? 
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Clubweekend!! 

Vrijdag 2 t/m maandag 5 september vind het jaarlijkse 

clubweekend plaats.                                                  

Dit jaar gaan we naar Kuchelscheid bij Bütgenbach in 

België. Pal op de Belgisch/Duitse grens.                        

260 km van Baarn.  

Daar hebben we een huis gehuurd met 5 slaapkamers 

voor 10 personen. Voor bijzonderheden zie;                  

http://www.belvilla.nl/vakantiehuizen/cottage-gite-

kuchelscheid-10-personen-BE-4750-08              

 

Deze mooie streek heet ‘Hoge Venen’ en biedt het 

beste van 2 landen. Geef je dus snel op, vol=vol. 

Alle kosten voor dit weekend worden hoofdelijk 

gedeeld, dus hoe meer personen, hoe goedkoper.  

Aanmelden bij Karin of Ruben. (zie index blad). 

          -      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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Van de luchthaven van Montréal stijgt een Jumbo-jet 

op naar Frankrijk. 

De hoofdpiloot neemt de microfoon en zegt: 

"Ik verwelkom iedereen aan boord voor de vlucht naar 

de luchthaven Charles De Gaulle in Parijs. 

De vlucht zal vermoedelijk rustig verlopen en ik raad 

de passagiers aan om na de film even de ogen te 

sluiten om....." 

Plots wordt de verbinding enkele seconden verbroken 

en dan horen de passagiers een verschrikkelijke gil en 

de gezagvoerder die roept : 

"Oei oei oei !!!! Oh mijn God !" 

Daarna is alles stil. 

 

De passagiers bekijken elkaar angstig.                         

De stewardessen lopen heen en weer. 

Nochtans blijft het vliegtuig op dezelfde hoogte. 

Plots horen ze gekraak in de microfoon en ze horen de 

gezagvoerder weer. 

"Dames en Heren, mijn oprechte verontschuldigingen. 

Maar een stewardes heeft een kop hete koffie op mijn 

schoot laten vallen. Je moest de voorkant van mijn 

broek eens zien!"  

 

"Dat is niks !", schreeuwt een passagier. 

"Je moet die van mij aan de achterkant eens zien !" 
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Huppelepup. 

Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat wandelen 

nog gezonder is dan altijd gedacht. Het blijkt dat een 

gemiddeld mens bij een tempo van 5 km/uur 60 tot 70 

kilocalorieën verbrandt. Een variant op wandelen die 

meer kilocalorieën verbrandt is het zgn Nordic-walking. 

Dat zijn die mensen die hun ski’s vergeten zijn. 

Vanwege de skistokken moeten ze met de armen 

zwaaien en aldus verbranden ze meer.  

Er is echter een manier van voortbewegen die nog veel 

beter voor iedereen is, en dat is huppelen. Dat zie je 

volwassenen echter nooit doen, en ik snap niet 

waarom. Er zijn geen studies over te vinden, maar het 

kan niet anders dan dat huppelen nog veeeel gezonder 

voor je is. Je beweegt namelijk je hele lichaam! Ik 

schat dat er al gauw 100 kilocalorieën per kilometer 

huppelen verbrandt worden. Maar huppelen heeft nog 

meer voordelen. Het gaat een stuk sneller dan gewoon 

wandelen. En aangezien tijd in veel gevallen geld is, 

zouden werkgevers huppelen op de werkvloer aan 

moeten moedigen of verplichten! Uitzondering hierop 

is trouwens de ober.  

En huppelen heeft als bijkomend voordeel dat je er ook 

vrolijk van wordt. Probeer het maar eens uit, wedden 

dat je in no-time een big smile op je kanis hebt? Een 

nadeel is misschien dat het er een beetje gek uit ziet, 

maar dat is gewenning. En als ik op een zomerse dag 
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buiten om me heen kijk heb ik niet het idee dat het 

mensen veel kan schelen hoe ze er uit zien. Een nadeel 

voor vrouwen is misschien dat sommigen een sport-BH 

aan moeten om geen blauwe ogen te krijgen. Ook zal 

de zool van je schoenen een stuk sneller slijten, maar 

dat levert dan weer een economisch voordeel voor de 

schoenenindustrie op. En ze kunnen sportieve en 

zakelijke huppelschoenen met een dikkere zool 

ontwerpen. Het lijkt me fantastisch als we allemaal 

onze schaamte opzij zetten en massaal gaan huppelen. 

Dat ik de hondenbezitters s’morgens niet chagrijnig 

het verplichte rondje zie doen, maar vrolijk 

huppelend…..ook goed voor de hond!                         

Dat de postbodes hun fiets aan het begin van de straat 

zetten en vervolgens al huppelend, zo blij als een kind 

van brievenbus naar brievenbus huppelen. Dat de arts 

vrolijk naar je ziekenhuisbed huppelt om je het slechte 

nieuws te vertellen……. Afijn, ik draaf (huppel) wat 

door. Maar laten we samen deze rage ontketenen. En 

zet jullie huppelfilmpjes op de diverse sociale media, 

en de Baarnse Mc facebookpagina.    

Tot huppels!!  

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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                         Hemelvaartdag 

 

Vandaag was de planning om met Gerard naar 

Woerden te gaan maar de rit eindigde in Zeeland, nog 

eens 160 km terug rijden hebben we geen zin in. 

Even de planning om gezet, we gaan de Oranje rit 

rijden, afgesproken bij de Kleurvogel, maar dan een 

berichtje de band van de Harley stond op standje  

plat, hij baalde als een stekker, jammer dan ga ik 

maar alleen.                                                           

Het eerste stuk gaat dwars door Amersfoort,voor 

onbekende is dit een prachtig stukje cultuur en 

bouwtechniek, met veel variatie en kleuren. 

Via Nijkerk en Krachtighuizen kom ik in het bosrijke 

gebied van de Veluwe, wat een natuurschoon en dat in 

ons kikkerlandje, geniet er maar van.                      

Beemte laat ik achter me, om via Teuge, Twello, en 

Posterenk, Klarenbeek in te rijden, hier zitten 

alle terrasjes overvol, door rijden maar, geen zin om 

hier tussen te gaan zitten. 

Nu word ik een zandpad ingestuurd, volgens de 

toercommissie een stukje van 80 meter, maar dan 

geeft de garmin aan het is een doodlopende weg, 

oeps, nu terug, dat valt niet mee keren in het mulle 

zand, maar het is gelukt, nu is het even zoeken om  

weer op de juiste weg te komen, maar dat is gelukt. 

Nu geeft hij aan de snelweg op, ri. Zwolle en de eerste 

afslag ri. Eerbeek, prima maar nu kom ik weer op 

hetzelfde punt uit, het zonnetje brandt door me pak 

heen onderhand, dus ,maar besloten om miep richting 
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Eemnes te sturen. 

Thuis even de papierroute er bij gehaald, en die geeft 

aan vrw. oversteken. Daar zit de fout, maakt niet uit, 

in ieder geval ga ik zeker nog een keer de hele rit 

rijden, hij is prachtig. 

                                                                               

                 Els  

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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                De dag begon zo mooi. 

Nadat het gisteren ook al zo’n prachtige dag was 

geweest… (moeders op bezoek, s’middags eind 

wandelen met de hond, potje Keezen, lekker BBQ-tje, 

avondje kaarten)… begon ook deze 8e mei als een 

prachtige dag. In Hellendoorn was een voorjaarstoer 

uitgezet door MCNH, en dat leek me wel wat. Stralend 

zonnig weer met een lekker windje, dus de 

wintervoering uit de jas gehaald en zonder Oom 

Albert’s lange onderbroek in de lederhose.                    

Hellendoorn was in een half uurtje bereikt, en na een 

bak koffie en het overhandigen van wat euri’s kreeg ik 

2 routes in de Garmin. Een van 176 km en een van 

201 km. Die 25 km verschil is natuurlijk peanuts, dus 

ik koos voor de 201 km. Een prachtige route.       

Tussen vele versgemaaide velden door, waar het gras 

nog lag te drogen, dus het rook heerlijk! Ik zal jullie 

niet vermoeien met foto’s van mijn onwaarschijnlijk 

mooie XJR tegen de achtergrond van mooie bloesem 

en waterpartijen e.d., want die zijn hier al zat 

langsgekomen. Het verste punt in de route was ergens 

voorbij Oldenzaal, en dat was ook het prachtigste 

gedeelte. Dat is het Regge- en Dinkelland. Vele smalle 

watertjes en kronkelende wegen, genieten in optima 

forma. Wat plaatsnamen waren Azelo, Oud-

Ootmarsum, Rossum, Borne, Hertme.                

Regelmatig een aha-erlebnis, wanneer er een stuk van 

een voorheen gereden route genomen werd, want na 

33 jaar toertochten in Nederland, zijn er nog wegen 
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zat te ontdekken, maar ook HEEL VEEL bekend.        

En ook restaurantjes onderweg. Hee, daar hebben we 

eens gezeten, en daar…en daar ook!!               

Gelukkig was het niet druk op de weg, terwijl ik dat 

eigenlijk wel verwacht had. Regelmatig een groep 

wielrenners, maar dat was het dan ook wel. 

       
Na een vlotte rit was ik net op tijd thuis om Ajax 

kampioen te zien worden. Met z’n drieën op de bank 

voor de laptop van Nick, vol verwachting klopte ons 

hart. Helaas maakte de Graafschap 1-1, en door de 

winst van PSV in Zwolle gaven we het kampioenschap 

uit handen.    

En zo eindigde deze, zo mooi begonnen dag, in een 

diepe, diepe teleurstelling. 

 Onno. 


