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      Het BMC-tje. 
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Voorwoord… 

Het wil maar niet zomeren waardoor veel motorrijders 

dit jaar langer met hun bandjes gaan doen.                 

Het is eigenlijk veel te vroeg hier al conclusies aan te 

verbinden.                                                             

Het jaar 2017 is pas 130 dagen oud en er zijn nog 235 

dagen te gaan, waarvan 68 in het weekend + 

Hemelvaartsdag + 2e Pinksterdag.                        

Kortom: nog genoeg heerlijke toerdagen in het 

verschiet.  

Een aantal leden gaat een sponsortocht vanuit Huizen 

rijden en op Hemelvaartsdag staat de clubrit vanuit 

Driebruggen op de kalender. Een zestal leden rijdt 

begin juni de Elfstedentocht vanuit Leeuwarden met 

verblijf op een toplocatie.                                  

Volgende maand is het weer BBQ-tijd voorafgegaan 

door de BBQ-rit, waarna voor de meesten van ons de 

vakanties aanbreken.  

Verder zullen veel individuele activiteiten worden 

ondernomen waarnaar wij allen uiteraard zeer 

nieuwsgierig zijn. Iedereen die op een motor rijdt 

maakt wat mee of komt ergens.                             

Ook zonder motor is vast iets de moeite waard om 

over te verhalen. 

Schrijf er eens over in ons BMC-tje en maak ons 

deelgenoot van je belevenissen. 
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Natuurlijk kun je dat ook live komen vertellen op de 

clubavond van 27 mei.  

Om Onno en Akke de kilometers uit Zwolle niet voor 

Jan Doedel te laten maken zou het leuk zijn deze 

maand weer een gezellige opkomst te hebben.  

Karin  

                      
Clubavond April 

                             
Clubavond Mei ? 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

13 juni 2017. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

In de maand mei is jarig: 

Gerard v/d Hoeven. 

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  
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Zaterdag 27 mei.  

 

Bardienst:Onno en Akke.  

Vanaf 20.00 uur.    

‘de Kleurvogel’, Tolweg 1, Baarn. 
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                     Van 4 naar 2 

Na 7 jaar trouwe dienst heb ik afscheid genomen van 

mijn kwart eeuw oude bolide.                                  

De lat voor de apk lag dit jaar voor mijn Coltje echt te 

hoog en voor reparatie zou de beurs flink getrokken 

moeten worden. Zodoende rij ik weer bijna 2 maanden 

ouderwets, dagelijks op mijn motorfietsje over ’s 

Heeren wegen.  

Ik heb dit vaker bij de hand gehad en ervoer de 

situatie soms als terug naar af.                                

Nu zie ik het als luxe om nog extra vervoer te bezitten 

en niet verplicht te hoeven lopen, op de bus te moeten 

wachten of te fietsen.   

Jammer? Jazeker.                                                   

Het is weer opletten alle benodigde kleding en 

schoenen mee te nemen. Gelukkig werk ik op één 

locatie want in het verleden zwierf van alles op diverse 

werkplekken. Omkleedtijd incalculeren. Balen als het 

hoost. Meeblèren met een cd of radio is er ook niet 

meer bij. Een rugzak meenemen als er boodschappen 

gedaan moeten worden en soms creatief met mijn 

bagagecapaciteit omgaan.    

Voordelen ? Die zijn er natuurlijk ook.                       

Ik kan weer overal voor de deur parkeren zonder een 

plekje te hoeven zoeken.                                     

Kaartjes kunnen niet meer uit mijn raam waaien 
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waardoor de slagboom niet open kan, en files rij weer 

ik lachend tussendoor.  

Tijdens reizen door Azië heb ik veel geleerd van 

mensen die zich wel raad weten met weinig ruimte op 

een brommer of motorfiets.  

             

https://www.mixedgrill.nl/volgepakte-brommers-in-

vietnam/ Dus: kom je een motor tegen met een 

berijder die eruit ziet als een marskramer ? 

Grote kans dat ik dat ben.  

Karin 

https://www.mixedgrill.nl/volgepakte-brommers-in-vietnam/
https://www.mixedgrill.nl/volgepakte-brommers-in-vietnam/
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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 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/


11 
 

                                           
Namens de toercommissie nodigen we jullie uit om de 

volgende toertochten mee te rijden.          

Donderdag 25 mei, 33e HEMELVAARTRIT  
Vertrektijd         : 08.30 vanaf de Brink te Baarn. 

Start                 : Café Custwijc, Laageind 1,         
3465 KG, Driebruggen 

Inschrijfgeld      : € 5 (z.h.) 

Lengte              : ca 200 km 
Inschrijven        : van 09.30 tot 12.00 

Extra Info         : Finish in Diepenheim, 35 km voorbij 
Deventer. Route voor Garmin, geen routerol.  

Zie www.boreftse-motorclub.nl voor finishlocatie. 
 

 
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.  

 
 

 

 
 

http://www.boreftse-motorclub.nl/
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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 

Extra Info          : Info 06-53798515 Info www.mac-

veenendaal.nl 
 

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/
http://www.mac-veenendaal.nl/
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                   38e Oranjerit (1) 

Dit jaar was onze Oranjerit de enige toerrit op 

Koningsdag die stond vermeld op officiële 

toerkalenders. Mijn verwachtingen waren daarom hoog 

gespannen, gezien het historisch dieptepunt in 2016.  

De weersvooruitzichten, waar vrijwel tout Nederland 

haar activiteiten op afstemt, waren de hele week 

helaas ronduit beroerd te noemen en beloofde 

absoluut niet veel goeds.                                            

Het weekend voor Koningsdag heb ik zaterdag een 

poging gewaagd de rit na te rijden. Het was donker 

maar vooral koud weer, waardoor ik voor een kleine 

aanpassing geen pen kon vasthouden, laat staan mee 

schrijven. Verder bleek het gewoon niet mijn dag.  

Twee gegronde redenen de boel af te blazen en op 

temperatuur te komen onder een hete douche.          

Er moest ook nog bar gedraaid worden dus ik kon weer 

terug naar Baarn. Met Henk en Hetty als enige 

bezoekers hebben Marcel en ik besloten op deze ‘druk’ 

bezochte clubavond, om 23.00u de tent te sluiten. 

Zondag een nieuwe poging gewaagd met een paar 

genomen voorzorgsmaatregelen.                          

Toen ik na 60 km dusdanige koude handen had dacht 

ik niet als gisteren ‘wat een pestdag’, ‘pokkekou’, ‘zat 

ik maar thuis’, ‘waarom doe ik dit’, etc., maar ‘haha, 

tijd voor een bakkie thee uit de koffer om de boel te 

ontdooien’. Verder droeg ik een zonnebril met gele 
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glazen die wel degelijk het verschil maken hoe ik een 

sombere dag beleef. Kortom: ondanks de kou en een 

paar spetters had ik eigenlijk een topmiddag met 

prachtige uitzichten vanaf de dijk in het Nederrijn-

gebied.                               

 
Op 27 april ging de wekker om 05.30u (ja, ik doe dit 

echt allemaal voor mijn lol).  

Het had tot diep in de nacht gehoosd en tot mijn 

verbazing waren de daken wit van de vorst.            

Hopelijk geen gladheid op de weg. Op een enkel 

glibbertje na ging het allemaal prima maar het was wel 

onder nul. Als ik even voor 07.00u bij Nijhof langs rij 

geeft de thermometer daar nog -1° aan.                                 

De kachel in de Kleurvogel staat gelukkig al aan en de 

koffie loopt ook al door.  

Hoewel de start eigenlijk is om 08.30u staan de 

eersten vaak al om 08.00u op de stoep.                      

Na een voorzichtig begin loopt de tent toch aardig vol 

en met een late inschrijven na 12.00u mee staat de 

teller  inclusief clubleden op 51.           
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Tussen vertrek van de laatste rijders en terugkomst 

van de eersten zit vaak net genoeg tijd een lunch weg 

te happen die steevast wordt verzorgt door ELWO 

Catering. Dit keer een broodje vers gebakken 

hamburger met ui en ander gezellig beleg.  

                             
Na de lunch gaan Ruben, Jan en Paul, die de inschrijf- 

cq GPS-tafel hebben bemand, huiswaarts. In het geval 

van Ruben, terug naar zijn vakantieadres. 

Omdat rijders tot 18.00u kunnen terugkomen voor 

afmelden en/of een bakje koffie, blijven Els en ik de 

verdere middag in de Kleurvogel.                             

Het is overigens al jaren geen gewoonte meer je af te 

melden bij het startpunt. Er komen toch nog ca 25 

rijders terug. Wij vinden het belangrijk om aanwezig te 

zijn om lovende woorden of kritiek in ontvangst te 
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kunnen nemen. Niets vind ik zelf kwalijker dan ergens 

terug te komen waar niemand van een betreffende 

club nog aanwezig is.  

Door ruime verdubbeling van de inschrijvingen kan 

editie 2017 van de Oranjerit toch naar mijn 

tevredenheid worden afgesloten.  

Voor de statistieken nog wat cijfers en 

wetenswaardigheden: (afhankelijk van wat men op het 

inschrijfformulier heeft ingevuld)  

Aantal rijders inclusief BMC-ers 51 (23 vorig jaar) 

Vrouwelijke rijders                     4  

Vertegenwoordigde clubs   15        

Rijders lid van een motorclub  34         

LOOT-rijders     23        

KNMV-rijders (of combi met LOOT)  12                                                                   

Rit gereden door BMC-ers      3           

BMC-ers in Kleurvogel               5          

BMC-ers op de koffie      3           

Oud-BMC-er op de koffie     1         

Aantal dertigers              4         

Aantal veertigers              1         

Aantal vijftigers            12             

Aantal zestigers            20          

Aantal zeventigers             5              

De jongste rijder is                   36                   

De oudste rijder is             75 
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Gereden afstand tot Baarn / personen 

  0 –   10 km      8               

11 –   20 km      1               

21 –   30 km       3               

31 –   40 km      4               

41 –   50 km       7               

51 –   60 km      5               

61 –   70 km      5               

71 –   80 km      6               

81 –   90 km      4               

91 – 100 km       4               

116 km                1               

125 km  1 (uit Eemnes die heel vroeg is vertrokken) 

180 km               1               

204 km              1
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Deelnemende motormerken    8             

Harley Davidson     1                    

Moto Guzzi      1                

Kawasaki      2                   

Suzuki      2               

Triumph      2                 

Yamaha      7                  

Honda     11                    

BMW      14 

Bouwjaar motoren                                               

2017 - 2011              8                     

2010 - 2006              5                   

2005 – 2001                    7               

2000 – 1996              2                  

1995 – 1991       2                       

1989, een ‘oldtimer’              1 

                     
De ‘oldtimer’ 

Karin. 
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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 

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.  
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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!!! 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

                             Oranje rit (2) 

Ons Jaarlijks evenement de Oranje rit ligt alweer een 

paar weekjes achter ons, maar toch wil ik even terug 

kijken wat er allemaal nodig is om een dag als 

vandaag vlotjes te doen verlopen.                           

Ruben heeft heel wat uurtjes achter de pc gezeten om 

een rit in elkaar te zetten, daarna met Karin in het 

wagentje de rit nagereden, Karin met de pc opschoot 

om de papier route te noteren, John en Jan hebben 

beide de route nagereden om de puntjes op de i te 

zetten. Daarna heeft Karin er nog 2 vrije dagen aan 

besteed om de papier route in orde te krijgen, zij heeft 
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hier mee regen, wind, en een snerpende kou 

doorstaan. 

En voor je het weet is het donderdag 27 april, om 7 

uur zijn Karin, Els, Ruben, Paul en Jan al in de 

Kleurvogel aanwezig.                                                

De mannen zorgen dat de pc en de inschrijftafel in 

orde komen, Karin springt atletisch op de tafel om de 

vlaggen op te hangen, en ik ga koffie zetten, cake 

snijden en zorgen dat we de rijders/sters kunnen 

ontvangen. Het heeft nog lekker gevroren vannacht 

dus een bak koffie gaat er wel in. Om 8 uur komen de 

eerste rijders al binnen, we zijn er klaar voor, vele 

bekende gezichten zien we elk jaar weer terug komen, 

maar ook vreemde gezichten, iedereen is welkom. 

Karin en ik zijn een geolied stel in de keuken.        

Liters koffie schenken we weg, en het is onderhand 

lekker druk, daar doen we het voor. 

Wat ook zeer gewaardeerd wordt door ons is dat elk 

jaar Hetty, Henk, en Fred, even een bakkie komen 

doen. Gerard, John en Marcel rijden saampjes de rit,   

3 leden, we zijn tevreden. 

Als om 13.00 uur de laatste rijder vertrekt om te gaan 

rijden, hebben we even tijd voor de lunch, een heerlijk 

broodje hamburger, ham, kaas, of filet american, er is 

keuze genoeg, we laten het ons goed smaken. 
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Net als we klaar zijn met eten komen de eerste rijders 

alweer binnen, de reacties zijn lovend, ook een paar 

puntjes om van te leren, en mee te nemen naar 

volgend jaar.                                                         

We nemen afscheid van Ruben, Jan en Paul, de dames 

blijven tot sluitingstijd. 

Langzaam zijn de meeste rijders weer terug, sommige 

melden zich niet af en rijden direct door naar huis, 

maar de meeste waarderen het dat er nog iemand 

aanwezig is na deze rit. Bij vele clubs is er niemand 

meer als je terug komt van een rit, zelf vind ik dat niet 

netjes, maar ja wie ben ik... 

De laatste zijn vertrokken en Karin en ik gaan de 

Kleurvogel op ruimen, schoon maken, afwassen, etc. 

etc.                                                                        

Als we om 18.30 het hek op slot doen, zijn we moe 

maar tevreden. Met 44 deelnemers, 3 BMC leden, 3 

koffie klantjes, en 5 leden in de Kleurvogel, het is goed 

zo.                                                                         

Wil ik nog Ruben bedanken die speciaal van zijn 

vakantieadres heen en weer is gereden, toppie Ruben. 

Jan en Paul ook jullie bedankt voor de inzet voor de 

club. 

Karin, bedankt dat je me door deze lange dag heen 

gesleept hebt, en je inzet was als gewoon geweldig. 

Els. 
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                        Oranjerit (3) 

De originele Oranjerit van 2017 werd uiteraard op     

27 april verreden, en had 43 betalende deelnemers, 

waarmee we uit de kosten zijn en ook nog wat 

overhouden. Prima dus. Ik zit nog altijd met de 

aantallen van vroeguh in de kop, 100+, 200+ en zelfs 

een keer 300+, toen moesten we zelfs op de dag nog 

routes bij kopiëren, maar die tijden zijn geweest. 

T.o.v. verleden jaar is 43 bijna een verdubbeling.  

Bij de Oranjerit 3, die 30 april verreden werd waren er 

3 deelnemers, namelijk me, myself and I.                 

Ik kon er op Koningsdag zelf niet bij zijn. Was wel vrij, 

maar door de zeer drukke tijden op t werk, en de 

daarmee gepaard gaande 5-ploegendienst (gelukkig 

tijdelijk), zag ik t niet zitten om die dag in Baarn 

paraat te zijn en had me betijds afgemeld.             

Ruben had me de route gemaild om eventueel op een 

later tijdstip te rijden, en deze 30e april leek de avond 

van te voren, met de aankondiging van 18° en zon, 

een uitgelezen dag daarvoor te worden.                

Aldus ging om 9.00 uur de wekker en bij het openen 

van de gordijnen bleek Peter Kuipers Munneke het 

eens goed voorspeld te hebben.                           

Door de polder 2-baans naar de Stichtse brug, en via 

afslag Huizen, langs Theetuin Eemnes de Wakkerendijk 

op. Vlak voor de A1 pakte ik de Oranjerit op richting 

Eembrugge. Via Baarn, Soestduinen, Woudenberg en 

Veenendaal bij Rhenen de Nederrijn over.                
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Daar begon het gròte genieten.                         

Smalle kronkelige dijkjes, tussen allerlei kwekerijen 

door, vergezichten over het water, veel mooi, vers 

aangelegd asfalt, en niet al te veel verkeer!             

Het was namelijk wel zonnig, maar veel wind. 

Waarschijnlijk te veel voor de gemiddelde bejaarde e-

biker.              

Langs het 

Eiland van Maurik, waar in de buurt Jaques Janssen 

ooit van de dijk gereden is, de modder in.   Via de 

Prinses Marijkesluis steek ik het Amsterdam-Rijnkanaal 

over, en over de Lekbandijk naar het 

Beusichemseveer.                                                   
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€1,30 later rijd ik aan de overkant de Lekdijk op 

richting Houten. Met een grote lus terug richting t Goy, 

en tussen Driebergen en Odijk door, en toen ging het 

mis. De route stuurde me een oprit naar de A12 op. 

Dan denk je nog: ‘Oke, een stukje snelweg mag.’  

Maar via de A27 naar knooppunt Rijnsweerd, en toen 

verder de A27. En toen zag ik, terwijl mijn route over 

de snelweg liep, nog een route door het scherm 

komen, verderop onder de snelweg door!!                 

Ik snapte er geen reet meer van en heb de 1e afslag 

(De Bilt) gepakt. Daar de Oranjerit opnieuw opgestart 

in de Garmin, en ik kon ‘m even verderop bij Fort 

Voordorp weer oppakken. Daarna bekend terrein via 

Westbroek, een mooi eind langs de Vecht, 

Nieuwersluis, en via de Horstermeerpolder en 

Hilversum weer richting het Eemland. Nog even in 

Kerkelanden geweest maar m’n moeder was helaas 

niet thuis. Wel stond er een restantje gourmetvlees op 

t fornuis, wat erg lekker smaakte. (heb maar een 

briefje achtergelaten…) 

Bij ‘de Kleurvogel’, aangekomen heb ik de Garmin op 

‘kortste route’ en ‘vermijd snelwegen’ gezet, en ben zo 

terug naar Zwolle gereden. Met bijna 400 km op de 

teller was ik tegen vieren weer in Bluefingercity.  

Bij deze mijn complimenten voor de toercommissie, 

want ik vond het een hele mooie route, die niet 

uitnodigde om het gas open te trekken.                       
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(Als ik alleen rij wordt het dat ‘normaal gesproken’ 

meestal wel, op den duur)  

Volgend jaar hoop ik er op Koningsdag in Baarn 

gewoon weer bij te zijn, want ik heb nu het hele Willy-

circus op tv langs zien komen, en das voorlopig voor 

10 jaar weer genoeg.  

Met de hartelijke Oranje-groeten, 

Onno.  

        -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

                    GOED BOEREN  

Een boer is met zijn knecht bezig op het land.         

Dan zakt hij ineens tot aan zijn enkels de blubber in. 

'Ga mijn laarzen eens halen,' zegt de boer tegen de 

knecht.                                                                 

Als de knecht bij de boerderij is, komt hij de dochters 

van de boer tegen.                                                 

'Hé, wat ben jij nou aan het doen hier?' vragen de 

meiden.                                                                 

'Ik mag van de boer met jullie allebei naar bed!' zegt 

hij.                                                                    

'Daar geloven we niks van.'                                     

'Oh nee? Wacht maar, dan vraag ik het hem even,' 

zegt hij, en hij roept naar de boer op het land:             

'Moest ik er nou één pakken of twee?!'                   

Waarop de boer gefrustreerd roept: 'Allebei natuurlijk!' 
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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 
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middelbaar onderwijs om hun leerprestaties te 

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!                                                 

Graag tot ziens op zaterdag 10 juni 2017 en like 

ons op Facebook! 

        -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

http://www.supportcsatrust.org/
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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, of eerst meer info over hoe en wat, meld 

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

Ik was laatst bedrijfsmatig in de hoofdstad.                 

De ‘goedkope’ parkeergarage voor 5 euro per uur was 

vol, dus moest ik bij de Q-park naar binnen.              

Dat is een parkeergarage die, gezien het tarief van     

8 euro per uur, beter M(affia)-park of O(plichters)-park 

kan heten.                                                               

Bij de betaalautomaat stond een Duitse dirndl ontzet 

naar het display te kijken waar 52 euro werd vermeld. 

‘Aber Heinz! Daß gibt’s doch nicht!’ riep ze tegen haar 

echtgenoot. ‘Dieser scheißholländer!’                           

Ze keek mij woedend aan.                                          

‘Doch…, das gibt’s’, antwoordde ik als scheißholländer 

in het voorbijgaan. ‘Daß ist das Ausländertariff.            

Für Scheißholländer ist es 4 euro die stunde.’              

Ze keken me allebei aan alsof ze water zagen branden. 

Het was echter 1 april, dus het geintje leek me 

duidelijk, maar zij stiefelde op hoge poten naar het 

loket om zich bij de beambte te beklagen over deze 

discriminatie, en riep dat ze –Nie wieder– naar 

Amsterdam zouden komen.                                        

Ik verliet snel de garage en liep op het Leidseplein zo’n 

zaak binnen waar je zelf je hamburger kunt samen 

stellen. Ik liep naar het laatste vrije tafeltje.                

De gehaaste  serveester zei: ‘Hello sir, welcome, I’ll be 

right with you!’ Blijkbaar dus een engels meisje dat 

hier werkte. Dus ik antwoordde met ‘Thank you’, want 

ik ben de beroerdste niet.                                          

Toen riep ze in plat Amsterdams naar de kok: ‘Sjaak! 
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Eèn Redlight-burger, twee Hotdog-friet’ en tegen het 

meisje achter de bar: ‘drie cola light en gooi effe een 

doekie op’. Ze draaide zich vervolgens om naar mij 

met de woorden: ‘Would you please sit at the bar, this 

table is for two’. Oh, oke, ze zag mij dus aan voor een 

buitenlandse toerist.                                               

‘Praat maar Nederlands hoor,’ zei ik. ‘No sir, we speak 

English’, antwoordde ze. ‘Did you make your choice? 

Can I get you something to drink?’                           

Ik herhaalde nadrukkelijk: ‘Ik ben Nederlands, dus 

praat Nederlands.’                                                  

Ze keek me meewarig aan: ‘Please sit at the bar, sir’.                                         

Ik stond op en ging chagrijnig op een kruk aan de bar 

zitten.                                                                  

‘Would you have the black angusbeef, or the blond 

aquitaine’, vroeg het andere meisje achter de toog. 

‘Fuck off’, zuchtte ik geërgerd en verliet de tent. 

 


