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      Het BMC-tje. 



2 
 

Baarnse Motorclub.            

Opgericht 16 januari 1978.  
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Voorwoord… 

Bij het uploaden van foto’s van telefoon naar laptop 

rolt het afgelopen motorjaar over mijn scherm.  

De Bijna-Zomertijdrit, Koekstadrit, Oranjerit , 

Elfstedentocht, BBQ-rit, Motary, avondrit, clubweekend 

en de Mijnhoutoer. De meesten gereden met mijn 

(vermoedelijk inmiddels op zijn laatste benen lopende) 

Transalp en een paar met een leen-motor.                

Hierdoor heb ik toch nog wat leuke ritten met mede-

clubgenoten kunnen maken.  

Het toerjaar loopt op zijn eind wat betekent dat de 

toerboekjes weer ingeleverd kunnen worden voor 

deelname aan de BMC Toercompetitie.  

Met 2018 in aantocht staan wij aan de vooravond van 

ons 40-jarig jubileum.                                               

Met het teruglopende ledental waar menig club mee te 

maken heeft, toch een niet geringe prestatie van ons 

allemaal. Tenslotte houden wij met zijn allen de club 

levend door naar clubavonden te komen en eens mee 

te rijden.                                                                 

Het bestuur moet hier nog over in conclaaf, maar wij 

zullen zeker, op welke manier dan ook, een avond, 

middag of dag inruimen om ons Jubileum te vieren. 
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November clubavond is fotoavond, dus neem vooral 

alles mee wat je elkaar zou willen laten zien. Onderwijl 

zorgen Carina en Bianca voor het draaien van de bar.  

Tot ziens op 18 november. 

Karin     

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

5 december. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

In de maand november is jarig: 

Onno Mijnhout. 

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  
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LOOT vergadering 

Afgelopen oktober weer even naar de vergadering 

geweest, dit maal ging het over de toerkalender van 

2018, en daar wij ook vermeld staan met de 

Oranjerit was het belangrijk om daar aanwezig te 

zijn. 

14 clubs hebben netjes afgezegd, en 10 clubs 

aanwezig, het concept werd door genomen om de 

foutjes er uit te halen, en dat is gelukt. 

Verder werden alle punten van de uitnodiging door 

genomen. Maar de voorzitter die jurist is en veel 

contact heeft met politie, KNMV,en veilig verkeer 

Nederland etc. had nog wat goede tips voor ons. 

Let op: speciaal diegene die wel eens met een 

aanhanger rijden (motor) dit is verboden in het 

buitenland, dus als het fout gaat, dan heb je geen 

geldig rijbewijs, en wat je verzekering dan doet is 

nog de vraag. Wel is het toegestaan in Nederland. 

Zelfs een donker vizier is niet in alle landen in 

Europa toe gestaan. 

Dus hebben we in de winter periode mooi de tijd om 

alles eens goed uit te pluizen wat wel en niet mag, 

en gaan we het nieuwe seizoen in met zekerheid en 

veiligheid. 

                                 Els  
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Zaterdag 18 november.  

 

Bardienst:Bianca en Carina.  

Vanaf 20.30 uur.    

‘de Kleurvogel’, Tolweg 1, Baarn. 



 

Foto-avond!! Neem je plakboeken,                   

of digitale foto-album mee!!  
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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 16 december   
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 van Heerdt Motoren 

Oosterengweg 8a 

1221 JV Hilversum 

Tel: 035-683 57 53              

www.vanheerdtmotoren.nl 

Voor alle BMC-leden 15% 

korting op banden en 10% 

korting op kleding. 

http://www.vanheerdtmotoren.nl/
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De toercommissie gaat deze winter weer de 

berekeningen maken aan de hand van de ingeleverde 

toerboekjes.  

En gaat ook shoppen om leuke prijzen voor de 

toercompetitie 2017 te scoren. 

Lever daarom je toerboekje bij Ruben of Karin in. Op 

clubavond of via de mail/post. Uiterlijk tot clubavond 

december!! 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Lidmaatschap   2018 

Even jullie aandacht voor de penningmeester,het is 

alweer zo ver.                                                    

Willen jullie het lidmaatschap over 2018 voor 1 maart 

2018 betalen.                                                       

Het bedrag is E30,00 p.p.                                     

Betalen kan tijdens clubavonden of over maken   

 

                                     Els 
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BAARN - De Nationale Ouderendag was op 6 oktober, 

daarbij werden ouderen in het zonnetje gezet en 

zoveel mogelijk van hun wensen vervuld.                    

In ontmoetingscentrum Baarn, locatie Santvoorde ging 

maandag 16 oktober nog een speciale wens in 

vervulling. Met vereende krachten en vooral haar eigen 

goede beentje voor, stapte de 84 jarige mevrouw 

Berkhof, die zelf vroeger een DKW motor had gereden,  

de zijspan in van Jan van Slooten.                              

Met een glimlach van oor tot oor, een warme jas 

(ondanks de zonnige dag) en een bijpassende helm, 

startte de motor en daar gingen ze samen op pad voor 

een leuke rondrit via Lage Vuursche, Loosdrecht, 

Kortenhoef, s’Graveland, Blaricum door de polder en 

met het pontje over de Eem langs de Eemdijk weer 

naar Baarn.                                                          

Met de vraag onderweg of ze het nog niet zat was, 

haar antwoord: ‘Nee hoor, ooo wat geniet ik, ooo wat 

geniet ik.’                                                                 

De medewerkers van Santvoorde bedankten Jan van 

Slooten hatelijk voor het verwezenlijken van de 

hartewens van mevrouw Berkhof en het Nationale 

ouderenfonds eveneens voor de bemiddeling. 
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-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

Gerard en Alice hebben na lang zoeken hun droomhuis 

gevonden, nog even de laatste dozen uit pakken, en 

dan eindelijk genieten, heel veel geluk.                      

 

 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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 Mijnhoutoer 2018. 

U zult wel denken….. die Mijnhout is niet lekker.       

We gaan de winter in, en daar komt ie al weer met die 

Mijnhoutoer.  

De reden is simpel. Afgelopen 7e november was het 

prachtig herfstweer. En ik moest de motor nog 

winterklaar maken. Wat is er dan mooier om het 

aangename met het nuttige te verenigen.                

Dus trok ik voor in de middag de motoroutfit aan, en 

reed eerst even langs Wildeman, mijn dealer, voor een 

flesje Kraftstofstabilisator. Dat spul doe ik sinds enige 

jaren in de tank tijdens de winter, en sindsdien heb ik 

geen vastzittende vlotternaalden meer gehad in de 

lente. (Ik zie hiervandaan sommige leden denken 

…..vlotternaalden?!? Rijd die Mijnhout dan op zo’n oud 

geval dat ‘ie nog carburateurs heeft?? Jawel, de XJR is 

van 2004 en gaat nog lang niet weg.)  

Aldus met een flesje toevoeging in de binnenzak op 

pad om nog een paar mooie kms in 2017 te maken.  

En dat was dus een flink stuk van de Mijnhoutoer 

2018. Omdat het later in de middag flink wat frisser 

werd heb ik ‘m niet helemaal gereden, maar wel wat 

foto’s gemaakt voor een indruk van de omgeving. 
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Een kleine 15 km van huis de tank nokkievol gegooid, 

en het flesje toevoeging erbij. Thuis de hogedrukspuit 

erop om de modder en vuilaanslag van o.a. het 

clubweekend eraf te spuiten. En dan de schuur in.     

In poetsen had ik geen zin meer, dat doe ik later wel 

een keer in de schuur met een straalkacheltje erbij.  

Uiteraard schrijf ik dit stukje ook om gewoon wat 

bladvulling te hebben. Toerverslagen zullen er 

waarschijnlijk niet meer komen, want een echte winter 

die-hard hebben we niet in de club.  

Maar misschien willen jullie een foto en wat tekst 

sturen van je motor in winterslaap. Hoe ‘ie erbij staat 

en wat je altijd doet om je ‘uiteraard’ mooiste bezit 

door de winter te helpen. Ik wacht af.  

Grt, Onno.  
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-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

Paul is vanaf 10 november voorlopig even 

uitgeschakeld want hij moet een knieoperatie 

ondergaan. We wensen hem veel sterkte en een 

voorspoedig herstel, zodat er in de lente gewoon weer 

opgestapt kan worden!! 

En vast wat leesvoer voor de winter. Gevalletje: ‘Hoe 

was het ook alweer??’ 

Gedragsregels motorrijders. 

In Nederland mogen motorrijders tussen de file 

doorrijden. Wel bestaat er een gedragscode, met tips 

voor motorrijders en automobilisten.                         

Filegedragscode  

1. Gepaste snelheid Rijd rustig tussen de file door. 

Het snelheidsverschil tussen motor en auto mag 

maximaal 10 km/u bedragen.  
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2. Wees alert op onvoorzichtig gedrag 

Automobilisten kunnen bij gaten in de file plotseling 

van rijstrook wisselen of bij warm weer een portier 

opengooien.  

3. Meerdere motorrijders Houd onderling minstens 

een afstand van twee auto's aan.  

4. Naderen file Verminder geleidelijk snelheid en 

waarschuw achterop komend verkeer met alarmlichten 

(of remlicht). Gebruik om verwarring bij 

automobilisten te voorkomen, geen richtingaanwijzers 

of alarmlichten wanneer je tussen de file doorrijdt. 

Kies bij snelwegen met meer dan twee rijstroken, 

positie tussen de twee meest linke rijstroken.  

5. Stoppen in de file Sta je toch in een file, gebruik 

dan alarmlichten of remlicht om duidelijk aan te geven 

dat je met je motor achter de file staat. Soms merken 

automobilisten de file wel op, maar niet de motor 

achter de file. Houd voldoende afstand van de 

voorganger en probeer zo mogelijk in te voegen tussen 

de wachtende auto's. Daar is het veiliger.  

6. Einde file Zodra de file weer op gang komt, voeg 

dan in op de rijstrook. Gebruik hierbij tijdig - dus voor 

het invoegen - de richtingaanwijzer.  

Ervaringstip van de redactie. Gebruik WEL je 

alarmverlichting (zie punt 4) als je tussen de file door 

rijd. De automobilisten merken je vlugger op, en 
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maken ook vlugger ruimte omdat je jezelf zo beter 

profileert als voorzichtige filerijder.       

 

                         Airbike 

Je hebt motoren in vele verschijningsvormen, maar 

deze had ik nog niet eerder gezien.  

Eigenaar Herman Kleinsmit uit het Friese Oudehaske 

reist met deze ballon de hele wereld over en was al 

eens eerder te zien in Assen tijdens de TT, afgelopen 

augustus op het ballonfestival in Barneveld en op 

verschillende Ballonfestivals in Mexico en Albuquerque 

in de USA. 

De ballon is 44 meter breed, 38 meter hoog en weegt 

560 kg.  
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Registratie van het ballonfestival in Albuquerque waar 

nog meer bijzondere ballonnen het luchtruim kozen. 
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https://youtu.be/hQjtZ6ipL5o    
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

DONKER.                                                               

Ben en Gerrie zijn al twintig jaar gelukkig getrouwd. 

Maar Ben heeft de malle gewoonte om steevast vlak 

voor de sex het licht uit te doen. Gerrie vond dat altijd 

al wel een beetje raar, dus laatst besloot ze om die 

routine eens te doorbreken. Tijdens het liefdesspel 

knipte ze de lamp aan en zag ze Ben met een dildo in 

de weer. ‘Jij klootzak, wat ben je aan het doen!       

Hoe kun je mij zo bedriegen? Ik hoop dat je er een 

goede reden voor hebt!’ Ben keek zijn vrouw strak in 

de ogen en zei: ‘Ik zal het je uitleggen, als jij mij 

vertelt waar onze kinderen vandaan komen.’  

GOED INSTOPPEN BETEKENT                       

GEZOND WEER WAKKER. 

De temperatuur daalt alweer flink en met het 

door bladval nu gladde wegdek en het idee van 

pekelstrooiers niet eens zo ver weg meer, is het 

voor veel motorrijders mooi geweest dit jaar.   

De motorfiets staat in de schuur, garage of 

buiten in een hoekje en komt daar waarschijnlijk 

niet meer vandaan dit jaar. Maar jij stopt na een 

lange dag werken ook niet zomaar om aan je 

bureau of op de klus in slaap te vallen, je stapt 

onder de douche en gaat daarna naar je lekker 

https://youtu.be/hQjtZ6ipL5o
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warme bedje om weer goed uitgerust wakker te 

worden. 

De term ‘stilstand is achteruitgang’ komt niet zomaar 

ergens vandaan natuurlijk, dus wees eens lief voor je 

motor (en uiteindelijk ook voor jezelf) en maak ‘m 

klaar voor de winter. Een paar simpele handelingen die 

iedereen kan uitvoeren, kunnen je veel narigheid en 

geld besparen.  

1. Poetsen en toedekken 

Was je motor grondig en poets 'm netjes. Vuil trekt 

vocht aan, vocht zorgt voor roest en helemaal bij 

stilstand gaat dat akelig snel. Kortom, zet 'm schoon 

weg. Dat scheelt je niet alleen in het voorjaar, je 

motor blijft er ook echt mooier door. Een tweede 

functie van die poetsbeurs is dat je onder het vuil 

verstopte roestplekjes ontbloot die je netjes met een 

lakstift kunt bijwerken.                                                           

Een motorhoes werkt prima tegen stof en buiten 

uiteraard tegen water. Gebruik een echt goed 

ademende hoes, want onder plastic of een klam 

katoenen laken blijft vocht juist hangen. Een motor 

buiten moet om de twee weken even luchten bij mooi 

weer.                                                                     

2. Accu 

Haal je accu los en zet 'm op een warm plekje.       

Kou zorgt voor extra snelle ontlading en bij te sterke 

ontlading overlijdt de accu. Vergeet 'm niet eens in de 

maand even bij te laden of zet 'm gewoon aan de 
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druppellader. Het is een klusje dat sommigen te 

technisch lijkt, maar het stelt heus niets voor.          

De polen heb je zo los. Eerst de zwarte min los, dan de 

rode plus. Bij aansluiten doe je het net andersom.     

3. Brandstof 

Zorg dat je tank tot de nok toe gevuld is met verse 

benzine. Waar benzine zit, kan geen condensvorming 

optreden die roest veroorzaakt. Zeker met de huidige 

benzine en het aandeel hydrofiele 

(wateraantrekkende) ethanol daarin, is water en dus 

roest in de tank een steeds vaker voorkomend 

probleem. Het aftappen van je carburateurs (indien 

nog aanwezig), voorkomt startproblemen en 

vergomming door oud geworden benzine en moderne 

benzine kan echt al met een paar weken oud geworden 

zijn en niet meer ontbranden. Een andere methode is 

het toevoegen van een additief aan de benzine, iets 

wat zeker ook bij motoren met injectie aan te raden is. 

Hiermee wordt veroudering van de benzine 

tegengegaan en bijkomend affect is dat ook 

roestvorming wordt bestreden. Iedere motorzaak 

verkoopt wel flesjes van dat spul. Rij even een 

kilometer of twee, zodat de brandstof met additief 

goed door het brandstofsysteem zit en klaar ben je. 

4. Olie 

Ververs alvast de olie (en natuurlijk het filter). Niet 

alleen staat je motor dan startklaar, oude olie bevat 

verontreinigingen en zuren die bij langdurige stilstand 

op je motorblok kunnen invreten en die bovenal een 
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verwoestende werking hebben op de smerende 

eigenschappen van de olie. 

Start niet tussendoor je motor, want de 

condensvorming die in het blok optreedt tijdens de 

opwarming zorgt voor water in de olie. Normaliter 

verdampt dat er wel uit tijdens een goede lange rit, 

maar starten in de schuur en wachter tot de witte 

rookpluimpjes verdwenen zijn is absoluut niet lang 

genoeg. Teveel water geeft witte olie die niet meer 

smeert. Bij langere stilstand dan zes maanden wordt 

aangeraden een speciale conserveringsolie te 

gebruiken en die voor de eerste ingebruikstelling weer 

te vervangen door normale motorfietsolie.                

5. Verhogen 

Zet de motor voor en achter op een paddockstand of 

op blokken onder de vorkpoten en de achterbrug, 

zodat de banden de grond niet raken. Bij langdurige 

stilstand kun je daardoor platte plekken krijgen. Vind 

je dat allemaal een beetje te wiebelig, zorg dan dat de 

bandenspanning een halve bar hoger is dan normaal 

(als basisregel geldt voor en achter respectievelijk 2,5 

en 2,9 bar plus dus die 0,5 bar) en verrijd de motor 

gedurende de winter af en toe een klein stukje.         

6. Ketting 

Maak de ketting en tandwielen schoon met 

kettingreiniger, want een vuile ketting kan flink gaan 

roesten. Smeer daarna de ketting zoals je gewend 

bent.                                                                        

7. Banden, remschijven en -blokken, ketting en 
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tandwielen 

Bekijk de staat van je banden, remschijven en -

blokken en ketting en tandwielen.                            

In de winter hebben motorzaken het rustig en halen ze 

vaak je motor ook nog gratis of voor weinig op voor 

een grote beurt. Dan krijg je ook meteen verse 

remvloeistof, koelvloeistof, olie, filters, etcetera als dat 

nodig is. Profiteer hiervan, want zodra het voorjaar 

begint en je zin krijgt om te gaan rijden, dan bedenken 

alle andere motorrijders precies hetzelfde.               

Topdrukte bij de motorzaken dan, grote vraag naar 

onderdelen en dus langer wachten tot je kunt rijden. 

Succes.  

 


