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Voorwoord… 

Na een prima voorjaar, een lange zomer en een 

behoorlijk mooie herfstmaand begint toerjaar 2015 op 

zijn eind te raken.                                                  

De clubritten maar ook de clubavonden hebben nog 

altijd een prima opkomst.                                     

Oké, de ene avond meer dan de andere, maar oktober 

spant tot nu toe de kroon.                                     

Toen ik door enig oponthoud pas tegen middernacht 

bij de Kleurvogel arriveerde, zaten er nog maar liefst 

11 BMC-ers lekker ongestoord met elkaar te praten. 

Gelukkig kan het hier nog steeds; ongestoord met 

elkaar praten.  

Gezien de toestand in deze almaar gekker wordende 

wereld, lijkt het steeds minder voor de hand te liggen 

om ongestoord een biertje op een terras te drinken, 

een hapje te gaan eten of uit je dak te gaan bij een 

concert.                                                        

Gelukkig kunnen wij nog steeds wanneer de zin er is 

op de motor stappen en gaan en staan waar wij willen 

zonder over je schouder te hoeven kijken.               

We hoeven nog niet na te denken of het verstandig is 

naar bv een groot motorevenement als oa een 

Oldtimerdag, Motary, races of Elfstedentocht te gaan. 

De afgelopen dagen heb ik mooie uitspraken voorbij 

zien komen die mogelijk ooit doordringen bij mensen 

die het niet zo goed voorhebben met onze Westerse 

wereld.   
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Er is maar één land: de aarde 

Er is maar één volk: de mensheid 

Er is maar één geloof: de liefde 

En…  

De eerste dode in een oorlog is het gezond verstand.  

 Uitgaand van de hoop dat wij nog lang ongedwongen 

en zonder zorgen voor de vrijheid van morgen ons 

gang kunnen gaan en iedereen zijn gezond verstand 

blijft gebruiken, staat op 28 november vanaf 20.30u 

de koffie klaar, het bier koud en het vet heet om weer 

ongestoord met elkaar te ouwehoeren.  

Karin  

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

13 december 2015. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

 

Zaterdag 28 november. 

Bardienst: ……….   

Aanvang vanaf 20.00 uur. 

‘de Kleurvogel’  

Tolweg 1, Baarn. 

…Baarn. 



6 
 

In de maand november zijn jarig… 

 

Mark Hazekamp en Onno Mijnhout. 

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 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

Mensen, geef nog even aan mij door of je het clubblad 

in word of PDF wilt ontvangen. Anders blijf je 2 e-mails 

krijgen.  

Onno. 

 

 

    

http://www.vx.nl/kortenhoef
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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. Een aantal data van 2015 zijn nog vrij….  

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.    

 Zaterdag 28 november …………??......... 

Zaterdag 19 december, Paul de Vries. 

 



9 
 

                  

 

        

 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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                     Kale Bomen Tocht 

 

Na het smsje van Gerard, wat doen we morgen, toch 

maar besloten om mee te gaan, het zal onderhand wel 

een van de laatste ritjes van dit jaar kunnen zijn. 

Afgesproken op de A27, om binnen door naar Almere 

te gaan, het is nog nat op de weg, veel bladeren en 

opletten dus. 

In het kleine maar zeer gezellige clubhuis van Almere 

was het al lekker druk, de mieppies werden ingeladen, 

alleen die van mij heeft al een tijdje last van een los 

contactje, en weigerde dus om de route er in te zetten. 

Dan maar achter Gerard rijden vandaag. En na de 

koffie op pad, wat ik persoonlijk vindt is dat het lastig 

is als je niet weet welke richting je op gaat, maar een 

beetje afstand houden dat is de beste optie voor 

vandaag. 

We nemen de korte route, de lange gaat over de 

Lekdijk, en aangezien we deze dijk al heel wat keer dit 

jaar hebben gereden vinden we het wel genoeg.      

We laten Almere achter ons en via Weesp nemen we 

het voor mij altijd een mooi stukje langs het water van 

Gein Noord, om zo in Abcoude uit te komen, hier is 

een nieuw stuk natuur aangelegd met mooie smalle 

wegen, prachtig. 

Via Uithoorn naar het Woerdens verlaat wat een kunst 

stukje is van de speling van de natuur, denk ik hier 

heb ik alles al wel gezien komen in voor mij in 

onbekend gebied, hier geniet ik van. 

In welk plaatsje we de lunch naar binnen hebben 
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gewerkt, weet ik niet maar het smaakte prima. 

Via Montfoort naar Harmelen en Loenen, voor ons 

bekend gebied, maar met het zonnetje erbij maakt het 

niet uit waar je bent, gewoon genieten. 

Het eindpunt van de rit is bij vliegveld Hilversum, we 

melden ons even af en de laatste km’s naar huis, 

Gerard bedankt voor het voorop rijden, tot de 

volgende rit. 

 

Bij Waypoint langs geweest en Garmin Nederland 

gebeld over het euvel met de garmin, maar er is geen 

reparatie meer mogelijk, jammer dan maar sparen om 

voor het volgende seizoen een nieuwe garmin te 

kunnen kopen. 

                                                                         

                                Els 

           -      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

                       Lidmaatschap 2016. 

 

Het jaar 2015 is alweer bijna voorbij, dus tijd om  

het lidmaatschap over 2016 te voldoen.                

Het bedrag van €30,00 p.p. a.u.b. overmaken 

naar de Rabobank. Nr. NL33Rabo068XXXXXXX. 

Contant betalen mag ook tijdens de clubavonden. 

Betalen voor 1 maart 2016.   

 

                                 Els 
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                  INLEVEREN TOERBOEKJES. 

De toerboekjes kunnen weer worden ingeleverd via de 

bekende wegen:                                          

Persoonlijk overhandigen tijdens de komende 

clubavonden (28 november of de laatste mogelijkheid 

op 19 december) of per Post naar het secretariaat in 

de polder, of per mail uiterlijk eind december.  

 

Grt, de Toercommissie. 
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                     Moeders ruimt op. 

Alles wat in de afgelopen jaren in de uitverkoop is 

aangeschaft ‘omdat ze dat dus niet kon laten liggen 

voor dat geld’ wordt deze week ge-herwaardeerd. 

Veel, met het prijskaartje er nog aan, is nooit 

gedragen. Dat leidde een nutteloos kasten- en 

dozenbestaan ergens in dit huis. 

Een man, in veel gevallen voorzien van gezonde logica, 

denkt dan: ‘had het gewoon wèl laten liggen want nu 

is het alsnog zonde geweest van het geld’. Maar zo 

werkt dat niet bij vrouwen. Die schaffen aan met als 

motto: ‘je weet maar nooit of het niet ooit ergens leuk 

bij past, en anders schaffen we er gewoon iets leuks 

bij aan, wat er leuk bij past’.  

Gelukkig is er jaarlijks een rommelmarkt in de wijk.   

Of eigenlijk een ‘gebeuren’. Vorig jaar was het een 

‘evenement’ maar toen gebeurde er helemaal niets.  

Nu komt er op het ‘gebeuren’ een DJ ‘draaien’. Joepie!. 

En een poffertjeskraam.                                     

Gebeurd er in ieder geval wat…… 

De helft van onze huiskamer lijkt al een week op de 

sorteerruimte van Humanitas, het Leger des Heils en 

de Kringloop. Met karrevrachten kittige topjes, leuke  

bloesjes, schattige truitjes, hippe shirtjes, vlotte 

sjaaltjes, stoere schoenen en makkelijke slippers.    

Om de haverklap duwt ze een lap stof tussen mij en de 

tv en vraagt wat dat op het rommelmarktgebeuren 
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moet kosten. ‘vijf euro’, mompel ik bij alles.          

Vindt ze geen punt, ze wil het gewoon even gezellig 

delen. Dat krijg je met vrouwen, dat je gewoon even 

gezellig van alles moet delen.                              

Daarom gaan veel mannen ook motorrijden, of vissen, 

of heel het weekend in de achtertuin staan kijken of de 

duiven al komen aanvliegen uit Verweggistan ergens in 

Frankrijk.  

Met gevaar voor eigen leven redde ik een Jack en twee 

Colberts van mijzelf –met emotionele waarde- uit de 

stapel.                                     

                                                                 
Die wilde ze verpatsen voor 20 euro het stuk.          

‘Die kunnen echt niet meer’, riep ze.                          

‘Die zijn zo ‘Ome Albert’. Dat is bij ons een 

gevleugelde uitdrukking voor dingen die echt niet meer 

kunnen. Ik trok de Colberts aan.                              

Niks ‘Ome Albert’, ze stonden me prima.                     

‘Maar te klein!’, kraaide ze triomfantelijk.                 

‘En alleen jij verwacht kennelijk dat ze uit zichzelf weer 

passend worden’…… 
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          Laatste ritje van 2015?? 

Het volgende verhaal zal niet iedereen aanspreken. Tot 

voor kort sprak het mij ook niet aan, maar je wordt 

eigenlijk door de ‘markt’ gedwongen om er aan mee te 

doen.  

‘Waar gaat dit over?’ hoor ik jullie denken.            

Nou, over motornavigatie.                                         

Het is hier al meermalen te lezen geweest dat het 

merendeel van de motor-toerclubs in Nederland de 

papieren routebeschrijving geschrapt hebben.         

Dat betekent dat je zonder navi gedoemd bent om 

achteraan mee te hobbelen, zonder dat je veel van de 

omgeving kan zien. Je moet namelijk constant je 

voorgangers in de gaten houden of ze niet plotseling af 

slaan…want je weet niet waar het heen gaat of hoeveel 

km nog tot het volgende punt. Ik heb dat het laatste 

jaar een aantal keer meegemaakt, en was het zat.   

Dat is niet leuk toeren. Dan moet het gezelschap zò 

leuk zijn dat de pauze de rit goed maakt….;)   

Vandaar dat ik de laatste maanden af en toe een 

geeltje apart gelegd heb, èn vast een voorschotje op 

m’n verjaardag genomen heb.                             

Aanvankelijk had ik een mooie 2e hands op het oog, 

maar die bleek op de valreep verkocht te zijn…chips…  

Tijdens de afgelopen toertocht had ik Gerard gevraagd 

over zijn Garmin, en hij bleek die zelf geïnstalleerd te 

hebben. En zijn woorden: ‘als ik dat kan, moet jij het 
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ook kunnen’, gaven mij de doorslag om het dan maar 

gewoon te proberen. Dus via het internet maar eens 

rondgeneusd en uiteindelijk via CoolBlue een Garmin 

Zûmo 390LM gekocht. Daar zit alles bij voor installatie 

op de motor, èn een steun en oplader voor in de auto. 

Maar dan moet het geval op de motor, en moet de 

tank eraf om de kabeltjes een beetje netjes weg te 

werken. Probleempje…nog nooit gedaan bij deze 

motor…, maar daar is dan Youtube. Je laat zoeken op 

‘tank verwijderen xjr1300’, en hoppa, een filmpje laat 

tot in detail zien van hoe of wat. Verder is het 

inderdaad simpel. Oogjes voor de accupolen aan het 

draadje maken, steun aan het stuur klemmen, 

bedrading hier en daar met een ty-ribje vastzetten, 

(uiteraard niet direct boven het hete motorblok!!), en 

dan de tank er weer op en alle (vacuüm) 

benzineslangetjes weer vastmaken. 
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Toen ben ik eerst even op de knietjes naar het oosten 

gaan liggen, en toen voorzichtig de startknop van de 

XJR ingedrukt. En godzijdank, die deed het in ieder 

geval. Toen de Garmin vastgeklikt.                                      

Pffff……., gelukkig geen ‘plof’ en rook.                      

Maar hoe weet ik nou of het apparaat ook oplaad?  

Dan maar even bellen met dè ICT-specialist van de 

BMC, goeroe Steenland. Ik kreeg de vrouw van de 

goeroe aan de lijn, want de goeroe zelf was op zolder 

de was aan het doen…. 

Nou, zei de vrouw van de goeroe….als je rechtsboven 

in het scherm een bliksem-symbooltje ziet, dan laadt 

‘ie op….net als op je mobiele telefoon……                                       

Het is maar goed dat we niet aan het skypen waren, 

want dan was ik van schaamte al onder de tafel 

gekropen…sukkel die ik ben…natùùrlijk!! 

Ondertussen zijn we een week of wat verder, en de 

toertocht van oktober was helaas ivm het slechte weer 

niet doorgegaan, dus een route laden en rijden is nog 

niet geprobeerd. Wel ben ik voor de Mijnhoutoer 2016 

al op pad geweest, en die route registreert de Garmin 

als je aan het rijden bent en vervolgens kan je ‘m in de 

pc zetten. Dat ging prima.                                       

En afgelopen zondag de 8e november was het overdag 

nog 13 graden, en droog, dus een mooie middag om 

de ‘bochtige wegen’ knop eens te proberen.              

Als bestemming Groesbeek ingesteld, snelwegen uit, 

onverhard uit, veerponten aan….en gaaan. Het eerste 
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stuk was langs de ene kant van de IJssel, dan een 

veerpont en verder langs de andere kant van de IJssel, 

dus prima. Maar dan stuurt 'ie me toch een flink stuk 

over B-wegen. Ineens gaat het dan een woonwijk in en 

kom je weer op een heerlijk smal dijkje uit.                   

Maar later gaat het toch weer over gewone 

doorgaande B-wegen. Verderop weer een pontje en 

inderdaad dan toch mooie bochtige wegen door een 

polder bij Nijmegen. Het is het dus eigenlijk net niet. 

Voor echt een mooie rit moet je het van te voren in de 

pc uitzetten en de mindere stukken aanpassen, maar 

dan is het spontane ervan af.                                            
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Ook dacht ik dat Garmin Zûmo LM betekende ‘Lekker 

Makkelijk’, maar dat is helaas niet zo. Het programma 

Basecamp wat je op de pc installeert is niet zo simpel 

als ik dacht. Online naar een gebruiksaanwijzing 

gezocht…en gevonden. 358 bladzijden!!!!!! Gelukkig 

wordt het winter.  

Al met al heb ik dus wat te doen deze winter. Als het 

tenminste nog winter wordt!! Van mij mag het ook zo 

blijven, dan kunnen we dat schaats-Elfstedentocht-

gezeik ook meteen afschaffen. Dus of dit inderdaad het 

laatste ritje van 2015 was…?? 

Grt, Onno.  
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Kijk ook eens op http://baarnse-mc.bleuh.net 

of op Facebook.com/Baarnse Mc voor nieuws, foto’s,  

verslagen en interessante links. 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

       WD-40 MEER DAN EEN SMEERMIDDEL!! 

  

Iedereen kent het product WD-40. De meeste mensen 

denken dat het alleen voor het smeren van onderdelen 

is. Dat dacht ik ook tot ik het volgende las.  

  

Wat is het belangrijkste ingrediënt van WD - 40? 

Voordat u verder leest, weet iemand wat het 

belangrijkste ingrediënt is van WD - 40? 

Nee?  

 

Ik had een buurman die een nieuwe auto had gekocht. 

Na enige tijd had een onverlaat zijn blauwe Toyota 

rondom van een rode bies voorzien met een spuitbus 

verf.  

Hij was erg overstuur en probeerde te achterhalen wat 

te doen ..... 

Waarschijnlijk niets tot maandagmorgen, omdat er 

niets open was. 

Een andere buurman kwam naar buiten en vertelde 

hem om het met WD - 40 te proberen weg te halen, 

dat zou waarschijnlijk wel lukken.  

Het verwijderde de ongewenste verf prachtig en heeft 

http://baarnse-mc.bleuh.net/
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geen schadelijk sporen achtergelaten. Ik was onder de 

indruk!                                                                

                                                                                        

Het product ontstond uit een zoektocht naar een 

roestwerend middel, oplosmiddel en 

ontvetter om raket onderdelen te beschermen. 

WD - 40 werd opgericht in 1953, door drie technici van 

een chemisch bedrijf in San Diego. 

Ken Oosten (een van de oorspronkelijke oprichters) 

zegt dat er niets in WD - 40 zit dat je pijn kan doen. 

  

WD - 40 Toepassingen: 

1. Beschermt zilver aanslag. 

2. Verwijdert teer en vuil van auto’s. 

3.. Reinigt en smeert gitaarsnaren. 

4. Houdt de vliegen af van koeien, paarden en andere 

dieren. 

5. Herstelt en reinigt schoolborden. 

6. Verwijdert lippenstift vlekken. 

7. Lost hardnekkige ritsen. 

8. Ontdoet sieraden en kettingen van vuil. 

9. Verwijdert vlekken uit RVS spoelbakken . 

10 . Verwijdert vuil en vet van de barbecue. 

11. Houdt keramiek / terracotta tuin potten vrij van 

oxidatie. 

12. Verwijdert tomaat vlekken uit kleding. 

13. Houdt glazen douchedeuren vrij van water 

vlekken. 

14. Houdt schaar soepel. 

15. Smeert luidruchtige deurscharnieren, zowel thuis 
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als voertuigdeuren. 

16. Verwijder de vliegen op uw auto snel. 

17. Geeft een speeltuin glijbaan een glans en gladheid. 

18. Smeert klinken in ramen en maakt ze makkelijker 

te openen. 

19. Herstelt en reinigt leder beklede dashboards in 

voertuigen, evenals als vinyl bumpers. 

20. Smeert en stopt piepen in elektrische ventilatoren.. 

21. Smeert allerlei tandwielen. 

22. Smeert ventilatorriemen op wasmachines en 

drogers en houdt ze soepel. 

23. Houdt roestvorming tegen op zagen en zaagbladen 

en andere gereedschappen. 

24. Houdt badkamerspiegel schoon van beslaan. 

25. Smeert prothetische ledematen. 

26. Houdt duiven van het balkon (ze haten de geur). 

27. Verwijdert alle sporen van dukt-tape. 

28. Mensen spuit het op hun armen, handen en knieën 

om te ontlasten van artritis pijn. 

29. WD - 40 trekt vis. Spuit een beetje op levend aas 

of kunstaas en u zult de grootste vangen in een mum 

van tijd. 

30. Gebruik het voor mier beten. Het neemt de prikkel 

weg onmiddellijk en stopt de jeuk. 

 

Mijn ontdekking, Mieren vinden het niet leuk. 

  

Wat zit er nu in een W- 40 het basis 

ingrediënt is ……het is VISOLIE ..... 
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                          Macedonië (deel 1) 

Zo af en toe moet de blik op de wereld weer eens 

verruimd worden waardoor ik eind september een 

week in Macedonië heb doorgebracht. 

Van de ruim 25000 vierkante kilometer die het land 

meet, heb ik een klein stukje in het zuidwesten rond 

het meer van Ohrid gezien, bezocht en beleefd.        

De stad Ohrid en het gelijknamige meer staan op de 

werelderfgoedlijst van Unesco. Onder andere door de 

aanwezigheid van maar liefst 365 (geen 

schrikkelexemplaar) kerken, kloosters, kapellen         

en heilige plaatsen.                                               

Van vrijwel alle geloven is hier wel een uiting te vinden 

en ondanks de strubbelingen in het verleden, leven in 

het heden de voornamelijk Orthodoxe gelovigen en de 

moslims gelukkig weer/nog vredig naast elkaar. 

Het is al donker als ik samen met mijn zus Carla en 

nog een aantal collega's uit de reiswereld met 

aanhang, in het donker arriveer in het hotel.               

Het heeft wel iets om ergens in het donker aan te 

komen omdat het de volgende ochtend dan één grote 

verrassing is waar je ben beland.   

Zo ben ik ooit met 5 motorrijders op de route 

Kristansand - Hirtshals door een paar Noorse rijders 

uitgenodigd te overnachten in hun motorclubhuis, nog 

dik een uur rijden van de boot die pas om 23.00u 

aanmeerde, om de volgende ochtend te zien dat dit 



24 
 

motorhonk was gelegen in een prachtige, bergachtige 

omgeving aan een stromende rivier. Een gastvrijheid 

om nooit te vergeten.                                             

Zo bij het eerste daglicht valt de voornamelijk groene 

omgeving mij niet tegen. Het meer ligt er strak bij en 

na een stevig ontbijt wordt het stadje, waarvan de 

helft tegen een heuvel aan ligt geplakt, al wandelend 

verkend.                                                                  

Na de eerste bocht, op weg naar het amfitheater, krijg 

ik direct te maken met een flink stijgingspercentage 

die mij geregeld naar adem doet happen. 

Hier is mijn tengere lijf niet op gebouwd. 

 

Ik ben meermalen in een amfitheater geweest waar 

meestal wordt getoond hoe een stem het gehele 

theater kan bereiken door een uitholling op het toneel.  
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Maar vast nagedacht over een voordracht of gezang 

voor het geval hier een vrijwilliger voor wordt 

gevraagd. Helaas voor mij (of plezierig want zo'n held 

ben ik nu ook weer niet) en gelukkig voor de rest van 

het gezelschap worden zij niet 'getrakteerd' op strofen 

van een bekend gedicht van Marsman of een potpourri 

van Duitse schlagers of wat mij op zo'n moment te 

binnen schiet.                                                           

Toch kan een dergelijke actie ook mooie momenten 

opleveren. Op Sicilië ben ik ooit getuige geweest van 

een Israëlisch gezelschap die in een echogrot spontaan 

het Hebreeuwse lied 'Yerushalayim Shel Zahav' ten 

gehore bracht met als gevolg kippenvel en 

waterlanders.                                                          

Na het bezichtigen van een volledig met authentieke 

iconen beschilderde kerk is het na de koffiebreak op 

een terras van een mevrouw die niet gewend is aan 

een dergelijke invasie, nog een flinke tippel en een 

steile afdaling naar een ander kerkje van waaruit je 

een schitterend zicht hebt over het meer.            

Vanaf deze kerk wordt er met bootjes naar de haven 

van Ohrid gevaren.                                                  

Ik ben een kluns met bootjes en heb er ook wel eens 

naastgelegen bij het in-of uitstappen. Gelukkig heb ik 

mijn dag en hoeft niemand mij uit het water te vissen. 

Om het makkelijk te maken ben ik net in die boot 

gestapt die de laagste uitstap heeft en ik zie de hoge 

kade al voor mij opdoemen. Gelukkig zijn er een paar 

stevige kerels in het gezelschap die mij van de 

voorplecht af de kade op sleuren.      
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Die avond met Carla het stadje in op zoek naar een 

gezellig restaurant. Er zijn er zat maar waar heb je 

trek in op zo'n moment. We gaan voor een klein 

eethuis met een huiskamersfeer die is gedecoreerd 

met oude spullen. Verder staat er al (maar 

waarschijnlijker nog steeds) op een plankje in een 

hoek, een papieren kerststal !! 

Het restaurant zit op 1 tafel na vol met Nederlanders 

die de laatste weken van het seizoen de grootste 

toeristenpopulatie vormen.                                    

Toen de rekening van het overheerlijke maal werd 

gepresenteerd werd ons ook duidelijk waarom.        

Het kost werkelijk niets. Ik dacht eerst nog dat de ober 

zich had vergist maar de nota geeft een gênant laag 

bedrag van E16 aan voor een vorstelijk maal inclusief 

koffie, wijn en een plaatselijk biertje. 
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De volgende dag hebben wij bedacht het boven de 

stad uit torende fort te gaan bezoeken. Bij het hotel 

rijden de taxi's af en aan dus dat wordt vervoer van 

deur tot fort. Omdat het seizoen op zijn eind loopt pakt 

iedereen nog een graantje mee van de nog aanwezige 

toeristen.                                                               

De taxichauffeur trekt zijn dashboardkastje open en 

overlaad ons met foto's van mogelijke excursies om 

tegelijkertijd zijn levensverhaal en zijn zorgen over 

genoeg brandhout voor de komende winter, over ons 

uit te storten.  

Fort Samuel staat al meer dan duizend jaar op een 

heuvel boven Ohrid en schijnt te zijn gebouwd op 

resten van een fort stammend uit de vierde eeuw voor 

Christus. Vanaf de gerestaureerde muren heb je een 

wijds zicht over de stad, het meer en de omgeving.  
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Altijd bijzonder om te bedenken dat waar je op dat 

moment staat honderden mensen hun leven hebben 

geleefd met alle gemakken en ongemakken. 

De wandeling vanaf het Fort voert naar het kerkje 

waar wij eerder zijn  langsgelopen en waar de 

schippers van de kleine bootjes als aasgieren op ons 

staan te wachten. Aangezien het lunchtijd is gaan we 

eerst een waanzinnig smakelijke salade verorberen op 

één van de overdekte terrassen aan het water. Hoewel 

wij niet hebben gezegd gebruik te gaan maken van de 

diensten van de schippers wordt één man woest als wij 

na anderhalf uur besluiten naar de haven te lopen.    

Ik vind de baren te woelig en er zijn geen 3 paar 

helpende handen om mij op de kade te trekken.   

Hoewel wij geen Macedonisch verstaan zei hij vast 

kuttoerist of iets van gelijke strekking.  

Na een nogal steile wandeling langs allerlei 

achterafstraatjes voeren de ongelijke keienwegen weer 

naar het centrum van Ohrid, langs het Cultureel 

centrum waar ter ere van schrijver/journalist A. den 

Doolaard een herdenkingskamer is ingericht. Vanaf 

1930 heeft deze schrijver diverse malen langere 

periodes in Ohrid verbleven. Volgens degene die het 

cultureel centrum runt mogen wij dit beslist niet 

missen. 

Hoewel ik op de middelbare school 'De herberg met 

het hoefijzer' en diverse andere verhalen van deze 



29 
 

schrijver heb gelezen, uit beleefdheid (moet je nooit 

doen) de 'tentoonstelling' (een kamer van 3 bij 3) 

bezocht. Het is ongetwijfeld goed bedoeld maar het 

heeft niet veel om het lijf en het hoe en waarom van 

deze expositie is enigszins onduidelijk.                      

Als de 'suppoost' buiten aan de praat raakt met een 

taxichauffeur is dat het moment om naar buiten te 

sneaken.     

De stad zelf bestaat gelukkig niet alleen uit puur op 

het toerisme gerichte winkelbestand. Uiteraard struikel 

je over de vreselijke souvenirtroep die je overal ter 

wereld aantreft.                                                        

Dat in de buurt van de fier boven het oude stadsdeel 

uitstekende minaret ongetwijfeld een markt is 

gevestigd blijkt te kloppen. Zoals in Nederland en 

omstreken praktisch altijd een kroeg bij de kerk in de 

buurt zit.  

Ik vind het heerlijk over een Oosterse markt te 

stiefelen om te zien wat voor prachtige groenten en 

fruit wordt verkocht. Pepers, paprika's en 

dwergkomkommers lijken hier wel per 10 kg van de 

hand te gaan.  
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Er is een winkel die van voor tot achter en van onder 

tot boven vol staat met eieren. 

Wij kopen van een gezellige mevrouw een zak noten 

en een meloen. Heerlijk om die later op de dag met 

mijn zakmes vakkundig te 'slachten'. 

Karin. 

*noot vd redactie. Volgende maand deel 2.  


