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      Het BMC-tje. 
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Voorwoord… 

Het seizoen voor allerhande buitenactiviteiten is weer 

losgebarsten. Dat kan niemand zijn ontgaan.                                                          

Motorrijders worden blij van droog weer en extra blij 

als daar nog een leuk zonnetje bij komt.                                                                                                 

Dat geldt ook voor bezitters van oude auto’s en voor 

degenen die het prettig vinden de kleinere wegen op te 

zoeken. Dan moet de weg ineens wel met veel partijen 

worden gedeeld. Dus ook met wandelaars, fietsers en 

veel, heel veel wielrenners.  

De laatste groep wegdeelnemers ervaar ik vaak als 

hinderlijk die weinig tot geen rekening houdt met 

anderen.                                                                       

Dat was ook zeer goed te merken tijdens de eerste 

clubrit vanuit Oude Wetering. 

Achter Breukelen bijvoorbeeld, op het bekende 

(geasfalteerde) Zandpad, vlogen de slalommende 

wielrenners ons om de oren.                                     

Ik had er nog bijna twee achter elkaar op mijn 

voorwiel en stuur. Gelukkig zeg ik bijna.                     

Wie daar geen geluk mee had was Paul.                    

Die kreeg er letterlijk één op zijn nek in Westbroek. 

Schade aan motor, helm en jas en Paul stuiterde toch 

even onbedoeld op een niet-meegevende ondergrond.                                                                                        

Nadat Paul en Peter besloten huiswaarts te keren 

hebben Onno, Ruben, Carina en ik de rit vervolgd tot 

ca 50 km voor het eind. Toen waren ook wij helemaal 
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klaar met die ongeleide bonenstaak-klipschoen-

fietsmafketels.  

Ondanks gehannes met de wielrenner en hopelijk een 

rechtvaardige behandeling door de verzekering, is het 

met Paul gelukkig goed afgelopen.                          

Inmiddels toert hij met Peter de komende twee weken 

door Frankrijk naar Spanje, nadat zij de eerste paar 

honderd kilometers zijn opgereden met Jaap die zich 

nu ook in la douce France bevindt. 

Hoewel ik ervan uit ga de glimmende kant boven te 

houden en het zwarte rubber op de weg, bepalen 

factoren buiten jezelf of dit ook zo blijft.  

Eén ding is zeker; op pad gaan is heerlijk maar niets is 

belangrijker dan aan het eind van een rit, toerdag of 

weekend weer veilig thuis te komen.  

 Karin.  
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Zaterdag 11 mei. 

 

Open vanaf 20.00 uur.  

Bardienst: Ruben en Onno.  

‘de kleurvogel’, Tolweg 1. 

  

       

   

Clubavond 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

18 juni. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

In de maand mei is jarig: 

Gerard v/d hoeven. 

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  
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Is je verjaardag bij ons niet bekend, mail die dan 

naar de redactie. 

                             Beste leden, 

Hieronder staan de clubavonden voor 2019 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.                                             

Graag 20.00 uur aanwezig zijn.    

  LET OP!! Als je je aangemeld hebt voor een 

bardienst, maar verhinderd bent, moet je zelf voor 

vervanging zorgen. Laat Els wel weten wie in jou 

plaats dan bardienst heeft. 

29 juni BBQ, ……..??.....                                                                                                       

21 september, ……..??.....                                                                                                 

26 oktober, …….??.....                                                                                         

23 november, …….??.....                                                                                             
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14 december, …….??.....                                  

 

BMC 

Als voorzitter van onze club vind ik het enorm 

belangrijk dat wij overal als Baarnse Motor Club te 

boek staan en niet als Baarnse MC. Ik wil namelijk niet 

dat wij als club maar ook als afzonderlijke leden niet 

worden geassocieerd met bepaalde uitingen of 

gedragingen van bepaalde clubs.                               

De afkorting BMC gebruik ik eigenlijk alleen in stukken 

voor het clubblad.  

Er bestaan namelijk nogal wat verenigingen en 

bedrijven met de afkorting BMC.  

Bij veel is niet duidelijk waar de afkorting voor staat. 

Soms ontstaan door samenvoeging van bedrijven of 

clubs. In Berlicum bijvoorbeeld bestaat een Voetbal- 

en korfbalvereniging, ontstaan door fusie van 

verenigingen uit Berlicum en Middelrode.  

Bij anderen is de afkorting overduidelijk:  



9 
 

-Bicycle Manufacturing Company, een Zwitserse 

fietsenboer, sponsor van wielerteam BMC.                  

-BMC Moerdijk, een Bio Massa Centrale die groene 

stroom opwekt uit pluimveemest.                               

-BMC Groningen, een Bedrijfswagen Modificatie 

Centrum                                                                  

-Het Bio Metrisch Centrum, een verzameling praktijken 

waar metingen en trainingen van de hersenen worden 

verricht.   

-Een BMC is een brandmeldcentrale waar oa signalen 

van rookmelders en allerhande meldingen van 

beveiligingssensoren samenkomen.                                        

-Er bestaat ook een Bureau Medicinale Canabis.  

Tijdens een studiereis in Israel ben ik, hoe 

toepasselijk, in 2013 een week rondgereden in een 

BMC-bus.  BMC is een Turkse producent van 

commerciële vervoersmiddelen. 
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De meest aparte BMC afkorting die ik ben tegengekomen is 

Bordel Militair de Campagne. 

Een mobiel veldbordeel ter verpozing van militairen, aan de 

frontlinie of in geïsoleerde garnizoensplaatsen.                 

De laatst bestaande in Frans Guyana is overigens pas 

gesloten in 1995. 
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Karin. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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     De toercommissie          

nodigt allen uit om de clubritten voor de           

toercompetitie 2019 mee te rijden. 

29 juni           BBQ-rit   BMC 
 

Aanvang   : 10.00  Kleurvogel, vertrek rit 11.00 uur.  
 

Start            : De Kleurvogel, Tolweg 1, 3741 LM Baarn 
Inschrijfgeld  : gratis voor leden, niet leden € 5. 

Lengte          : ca 100 km 
Inschrijven    : van 10.00 tot 11.00 

Extra Info      : GPS 
 

06 juli           AVONDRIT  MAC Veenendaal   
 

Vertrektijd  :17.30 vanaf de Brink in Baarn     

 
Start          : Bikers Best, De Hooge Hoek 22, 3927 GG  

Renswoude                     Inschrijfgeld      : € 3,00(z.h.)                                                          
Lengte        : 120 km                                                         

Inschrijven   : van 18:00 tot 19:30                                                 



13 
 

Extra Info     : www.mac-veenendaal.nl Koffie gratis 

 

 
 

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.                              

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?show=all
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Een greep uit de webshops:   
Bol.com, Hema, Blokker, C&A, Aktiesport, Cool Blue, Wehkamp, 
Thuisbezorgd.nl, Mediamarkt, AH, Expert, Jysk, Otto, Samsung, 
BonPrix, Greetz, Huisdiersuper, Douglas, 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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Besmet… 

Laatst hadden we het op ‘t werk over wat we in ‘t 

weekend gedaan hadden.                                        

De een was wezen vissen, de ander had de tuin 

opgekalefaterd, de derde was met z’n vrouw en 

schoonmoeder op stap geweest, en ik was een tochtje 

met de motor wezen rijden.                                       

De ‘schoonmoeder’- collega werkt nog maar pas bij 

ons en vond het motorrijden wel interessant.                       

Wilde ook z’n rijbewijs wel halen, maar kreeg z’n 

vrouw (en waarschijnlijk schoonmoeder) niet zo ver. 

Argumenten als gevaarlijk, je rijd je dood, asociale 

types met tatouages e.d vlogen over de salontafel als 

hij thuis motorrijden ter sprake bracht.                        
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Ik was eigenlijk de eerste motorrijder die hij echt 

sprak, en in de dagen erna ging het nergens anders 

meer over.                                                            

Dat ik regelmatig alleen ging toeren vond hij in eerste 

instantie vreemd. Ik wees hem erop dat je ook vissers 

vaak alleen langs de waterkant ziet zitten, en dat het 

in eerste instantie voor mij toch om het motorrijden op 

zich gaat. Dat je met mederijders gezellig een 

uitsmijtertje eet tussendoor is leuk meegenomen.  

Toen het gesprek op de motorclub kwam, kwamen ook 

bij hem echter alle vooroordelen naar boven over 

criminele clubs e.d. Ook had hij ooit de serie van 

Jambers uit België gezien waar ze bij een motortreffen 

moddergevechten hielden, en dat had een 

onuitwisbare indruk op ‘m gemaakt……..                                                          

Dus ik liet hem ‘onze’ site en de foto’s die erop staan 

zien, liet hem de toerkalenders van KNMV en LOOT 

zien, en hoeveel ‘normale’ motorclubs er in Nederland 

zijn die niets met zogenoemde 1% criminele clubs te 

maken hebben.  

Enige dagen later kwam hij naar me toe en vertelde 

dat hij ook alles met z’n vrouw (en waarschijnlijk 

schoonmoeder) had gedeeld, en dat ze waarempel wat 

van mening waren veranderd. Hij had zelfs al de site 

van MC Zwolle opgezocht en info gevraagd!!             

De wens om te gaan motorrijden zat waarschijnlijk een 

stuk dieper dan hij zelf dacht!! 
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Binnenkort gaat hij z’n eerste les nemen en komt elke 

dag bij me langs met weer andere (chopper) 

motormodellen die hij mooi vind.  

Zo zie je maar, dat het vooroordeel over                       

‘de motorrijder’ nog altijd springlevend is.              

Maar er is er nu in ieder geval nog èèn besmet met het 

virus. 

Grt, Onno.  

Ps, hier de link naar een Jambers-filmpje…… 

https://www.youtube.com/watch?v=REoK-X1texs 

 

 

Koffie     Ritje     Smullen 

Om nu al aan onze traditionele bbq te denken is 

misschien iets te vroeg, maar als jullie de datum van 

29 juni alvast in je agenda wil zetten, en je nu al wil 

opgeven is dat natuurlijk prima. 

Zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur drinken we 

gezellig eerst even koffie met wat lekkers erbij, als we 

uit gepraat zijn vertrekken we om 11.00 uur voor een 

mooie toertocht onder begeleiding van Ruben en Karin. 

De rit is circa 100 km lang, ook nemen we even tijd 

voor de lunch, deze is wel voor eigen rekening. 

https://www.youtube.com/watch?v=REoK-X1texs
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Bij terug komst gaat de Kleurvogel niet open. 

Om 18.00 uur stoken we de kooltjes op tot ze rood 

gloeiend zijn, en gaan we genieten van een heerlijk 

avondje.                                                          

Natuurlijk niet te vergeten: een heerlijk koel tap 

biertje, radlertje, wijntje, of een glas fris.               

Een knapperig stokbroodje, salade, saus, vlees en als 

afsluiter ijs. 

Voor leden is dit € 15,- pp en voor                           

niet leden € 18,- pp. 

Opgeven kan t/m zondag 23 juni bij Karin of Els. 

Let op: opgeven is direct betalen, op de avond zelf is 

er geen kas aanwezig. 

Els 

Allemachtig prachtig. 
 

Deze 1e paasdag was te mooi om thuis te blijven, te 
mooi om ergens op visite te gaan en te mooi om een 

toeristisch evenement te bezoeken.  
Dus dan blijft de vraag over….. Lemele, Ruurlo of 

Blijham??  
Het werd Blijham. Want Lemele is te dicht in de buurt, 

dus waarschijnlijk allemaal bekend terrein. Ruurlo is de 
Achterhoek, die ken ik onderhand ook als m’n 

achterbroekzak, maar Blijham… (wel in Gröning) …, 
das een toertechnisch ietwat achtergebleven gebied in 

mijn toerboekje.  

Ik weet niets van Blijham. Wel eens verhalen over een 
treffen daar gehoord van de BMC-oudgedienden, maar 
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ik vind het vooral ver weg. 120 km namelijk.             

Dus ging om tien voor acht de wekker en reed ik tegen 
half 10 Blijham in. Maar blij werd ik daar niet.          

Op het aangegeven adres in de LOOT-kalender, een 
Anytime snackbar was geen levende ziel te bekennen. 

En geen verwijzing naar een eventuele andere 
startplaats. Dus de mobiel erbij en de site van MCMios 

opgezocht. In hun toerkalender stond als startplaats 

Eetcafe de Leeuw….. maar zonder adres!!!!!                   
Al googelend kwam ik eetcafe de Leeuw in Wedde 

tegen, een gehucht 6 km verder. Dus daar maar heen 
gereden, want veel leeuwen zullen er hier in de streek 

verder niet zijn, en daar hing een 

spandoek.                               

De verklaring was wat vaag, en dat het adres van dit 
eetcafe nergens stond was een foutje…                    

De gratis koffie met cake maakte veel goed, en als    

nr. 6 reed ik weg. Richting Duitsland!! Via Bourtange 
de grens over en grofweg richting Oldenburg. 
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Veel B-wegen waar je 100km/u mag, dus het schoot 

lekker op. Het was ook heerlijk rustig op deze wegen, 
want (wielren-) fietsers kom je haast niet tegen.     

Wel dusdanig veel motoren dat ik zo’n 80% van de 
route met 1 hand heb gestuurd. 

De route kwam nog langs de magneetzweefbaan van 
Transrapid bij Lathen, waar ik al eerder over 

geschreven heb, en om het Zwischenanermeer heen 
gingen we weer westwaarts. Langs de Ems ff een 

bakkie en koekie gedaan, en voor ik het wist kwam de 
nederlandse grens alweer in de buurt.                    

Dus nog een pomp opgezocht om de tank 20ct/liter 
goedkoper vol te gooien. 
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Bij vertrek had elke inschrijving een lootje gekregen 

wat niet voor gratis koffie bleek te zijn, maar voor een 
‘surprise’ achteraf. En het bleek dat ik als 2e 

terugkomer in Wedde arriveerde en aldus recht had op 
een MCMios93 windlicht. Gelukkig had ik de topkoffer 

mee!!  

Met de Garmin op ‘kortste route’, was het plan om 
snelwegmijdend terug naar Zwolle te rijden, maar na 

het centrum van Onstwedde, Stadskanaal, Borger en 
Schoonlo was ik het spuugzat door dat nederlandse 

k…verkeer, en draaide bij Beilen de A28 op.                  
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Hehe, dat schiet tenminste op. Net 16.00 uur weer 

thuis met een mooie 484 km achter de kiezen.  
 

Volgende week de Oranjerit… Hopelijk met hetzelfde 
weertype!! Ik stuur vast een knaak naar Pelleboer, en 

doe een schietgebedje. Komt vast goed.  
 

Grtzzzzzzzzzz, Onno.  

  

                                                  
Oh ja, ooit van gehoord????                   
Rare jongens, die Gröningers. 

 
 

Gaat u maar even gebukt staan….. 
 
Vaak ben je te bang.                                                    

Dat was vandaag van toepassing op veel motorrijders. 
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Met als oorzaak de weersvoorspellingen of de actuele 

weerstoestand bij het openen van de gordijnen deze 
ochtend. Hoe dan ook, met 36 deelnemers was de 

opkomst voor deze 40e Oranjerit niet best.  
Heel jammer.                                                        

Via Soest, Amersfoort, Leusden en Scherpenzeel naar 
de Grebbeberg. Daar de Nederrijn over en vanaf de 

Prinses Marijkesluis de Lekdijk.                                     

Die had ik vandaag dus voor mezelf.                      
Geen auto’s, geen wandelaars, en vooral                    

GEEN WIELRENNERS!!!!!! Wat een genot!!                           
Bij Ameide stond een mobiele friteskraam, dus daar ff 

in het waterige zonnetje een zoute bek gehaald met de 
Lek als achtergronddecor.  

 
 

 
Bij Krimpenerwaard een pont. 
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(Jan v. Slooten bleek later een heel eigen versie van 
de Oranjerit gereden te hebben, maar had wel een 

pont van 1 euro………, dat kan dus ook!!) 
Cabauw, Oudewater, Bodegraven, Nieuwkoop, 

Uithoorn, VinkeveensePlassen, Vreeland, en toch nog 
regen de laatste 20 km door Ankeveen, Hilversum en 

Baarn……..chips.   
 

Om nog even op de titel van dit artikel terug te komen. 
Heer en dame van de toercommissie, naar mijn 

mening was dit de mooiste tocht van de afgelopen 
jaren, dus bij deze voor jullie een dikke veer!!! 

 
Grt, Onno.  

27  April 
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Als Karin en Ruben al vroeg in het prille 2019 bezig 

zijn geweest om de Oranjerit weer goed op de kaart te 

zetten, komt de tijd naderbij om de puntjes op de i te 

zetten. John en ondergetekende gaan de rit even 

narijden, John met de garmin en ik ga met de uit het 

stof gehaalde routerol met de papieren route. Dat is 

wel weer even wennen, maar met de garmin op de 

achter grond gaat het zeker lukken hoop ik. 

Na Soest en Woudenberg komt de 1e opstakel al om 

de hoek kijken, noteren en weer verder. De Glind, 

Ederveen, Achterberg en Rhenen, het is een mooie rit, 

maar op vrijdag kan je beter thuis blijven wegens de 

drukte, weer wat geleerd.                                      

Een heerlijk stuk Lekbandijk, en dan met de pont naar 

Schoonhoven, via Polsbroekerdam, Hekendorp, Gouda 

naar De Hoef, het laatste stuk gaat naar Nederhorst 

den Berg, Hilversum weer terug naar de Kleurvogel. 

Thuis even contacten met Karin, veel opbrekingen 

onder weg, dus 1e Paasdag saampjes op de motoren 

om dit alles op te gaan lossen.                                  

Het werd een lange, vermoeiende, warme, lastige, en 

persoonlijke omstandigheden bij een bushalte, rot dag, 

maar we hebben het opgelost, en daar zijn we trots 

op.  

Eindelijk is het 27 april, al zeer vroeg naar de 

Kleurvogel, alleen de weergoden hebben een pest bui, 

maar we gaan er voor. Karin, Ruben, Paul en ikke, we 

maken de boel in orde, vlaggen ophangen, pc 
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aansluiten, koffiepot laten pruttelen, oma’s natte keek 

snijden, etc etc. Karin heeft op de pc een doorlopende 

foto sessie van evenementen van de club, altijd leuk. 

Maar het is een rustig dagje, John, Onno en Jan zijn er 

om de rit te rijden, Hetty, Marcel, Jaap en Fred komen 

een bakkie doen, altijd leuk als er leden aanwezig zijn 

deze dag. 

Langzaam komen de eerste rijders alweer terug, 

complimenten voor de rit, dat kan men altijd wel 

gebruiken, we ruimen op, en als we de laatste rijder 

een fijne avond toe wensen, het hek op slot gaat is het 

mooie geweest. 

Karin, Ruben, Paul bedankt, de rijders dank, de koffie 

klantjes bedankt, jammer van het weer maar men kan 

niet alles hebben. 

                              Els 

 
BOUWMARKT                                                                                                        

Een vrouw komt in de bouwmarkt en vraagt om 10 meter dakgoot.        

Zegt de man achter de balie: 'Wilt u ook pijpen voor de dakgoot?'          
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Waarop de vrouw blozend antwoordt: 'Nee meneer, maar voor een tuinset 

wil ik dat wel doen.'  

 

TRING-TRING                                                                                                  

Herman zit in de sauna. Opeens gaat er een mobieltje af en de man 

tegenover hem haalt zo een mobieltje tussen zijn billen vandaan en gaat 

rustig zitten bellen. Even later gaat er weer een mobieltje af en de man 

naast hem doet precies hetzelfde.                                                            

Herman denkt: nou zeg, ik ben ook niet meer bij de tijd, iedereen bewaart 

zo maar mobieltjes in zijn achterste. Dus Herman loopt naar de wc, pakt 

een strook wc-papier, stopt die tussen zijn billen en loopt trots de sauna 

weer in.                                                                                                                

Vraagt iemand: ‘Wat heb jij dan uit je kont hangen?!’                                  

‘O,’ zegt Herman, ‘ik geloof dat ik net een fax binnen krijg!’ 

 

 

 
 
 

Amersfoort, april 2019 

Beste Motorrijder(-ster), 
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Hierbij nodigen wij je graag uit voor onze jaarlijkse motortoertocht. 

Onderstaand  informatie betreffende onze 35
e
 Schaffelaartoertocht, die op 

zaterdag 4 mei zal worden verreden. 

Start:  Café-Restaurant “de Rotterdammer”, wolweg 40, 3776 LP  STROE 

Inschrijving: tussen 10.00 en 14.00 uur !!!                                           

Wij zijn tot 19.00 uur op het eindpunt aanwezig.                                                                               

Lengte route:   190 km      

De route van dit jaar zal je over de fraaie binnenwegen van de provincie 

Gelderland leiden. Zie voor uitgebreide  informatie onze website   

www.mtcdeschaffelaar.nl/nieuw     

Kosten: € 5,00  (zh)                                                     

Routebeschrijving: GPS-bestand voor Garmin en de nieuwste 

TomTom’s 400 serie (alleen gpx  format). Voor niet Zumo’s uit de Garmin 

serie even zelf kabeltje meenemen!     

 Tevens op papier beschikbaar.                                                       

Info: Paul Cornelissen; tel.:  033 – 46 21 475, Wim van de Heg; tel.:  

0342 – 41 62 49 of   info@mtcdeschaffelaar.nl 

Deze toertocht telt als 10 puntenrit mee voor de Nationale Toercompetitie 

van het L.O.O.T. (Dit voor de rijders die aan deze competitie meedoen.) 

Wij hopen je op zaterdag 4 mei (wederom) te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groet, 

Paul Cornelissen, Secretaris MTC De Schaffelaar. 
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