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      Het BMC-tje. 
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Voorwoord… 

Als de letter R in de maand was kregen we thuis altijd 

levertraan, een lepel per dag dat was letterlijk en figuurlijk 

even slikken. Het was een siroopje om de koude en grillige 

winter goed door te komen, toen had je nog zeer strenge 

winters, wat ik me nog goed kan herinneren, is dat we in 

1963 ingesneeuwd zijn, het leger heeft Eemnes weer een 

beetje begaanbaar gemaakt, maar ik dwaal af snel terug 

naar 2015. Het toer seizoen begint al aardig op zijn eind te 

raken, hooguit nog wat toerritjes en dan gaan ze de winter 

stalling in. Want het is mooi geweest, geniet er maar nog 

even van. 

Als ik het toch over het motorrijden heb willen Gerard en dit 

persoontje even een mededeling doen, we hebben 10 jaar 

het doorlopend evenement uitgezet, met heel veel plezier. 

De rit 4x met de auto, daarna heb ik het 5x met de motor 

nagereden, want we willen een rit aanbieden zonder fouten, 

en of wegopbreking. Maar als er maar 10 van zijn verkocht 

is het niet meer de moeite waard om er mee door te gaan. 

Wat we wel willen doen volgend jaar, een rit je uitzetten 

van 100km, voor eigen leden, lekker toeren, onderweg 

lekker eten en weer naar huis. 

 

Afgelopen zaterdag met Karin naar de vergadering van het 

Loot geweest, wat een trieste opkomst, 16 personen 

hebben de moeite genomen om hier gehoor aan te geven. 

En zoveel clubs die helemaal niet reageren op de 

uitnodiging, maar altijd goed om deel te nemen aan 

activiteiten voor je eigen vereniging, 

Laten we het daar maar ophouden. 

Els. 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

18 november 2015. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

 

Zaterdag 31 oktober. 

Bardienst: Bert en Piet.   

Aanvang vanaf 20.00 uur. 

‘de Kleurvogel’  

Tolweg 1, Baarn. 

…Baarn. 
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In de maand oktober is jarig… 

 

Karin Hogenbirk. 

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  

 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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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. 

 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

 

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

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

    

http://baarnse-mc.bleuh.net/
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. 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

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

in word of PDF wilt ontvangen. Anders blijf je 2 emails 

krijgen.  

Onno. 

 



8 
 

Clubrit oktober. 

Namens de toercommissie 

    

nodigen we jullie uit om de volgende toertochten mee 

te rijden. LAATSTE CLUBRIT VAN HET JAAR!!!! 

Zondag 18 oktober. 

14e Bokkenrit, MTC Bicyclette.                           

Vertrektijd: 08.30 uur vanaf de Bink te Baarn.        

Start: Laan van Eme 95, Zutphen.                     

Inschrijfgeld: E 5.                                               

Lengte: ca. 180 km.                                       

Inschrijven: van 09.30 – 11.30 uur.                     

Extra info: GPS.  

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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                      Mijnhoutoer 2015. 

De 8e alweer. In 2008 begonnen omdat ik de toerders 

van de Baarnse Mc eens kennis wilde laten maken met 

het mooie Overijsselse achterland. (Boven Zwolle) 

Iedereen is wel eens in Giethoorn geweest, maar de 

mooiste kleine weggetjes in die streken, daar kom je 

niet snel. Die eerste keer beviel goed, en zodoende is 

het eigenlijk tot een traditie uitgegroeid dat ik elk jaar 

ergens in september/oktober een rit van zo’n 150 km 

uitzet. Je krijgt er ook al doende steeds meer 

handigheid in, en Google Maps is in deze van 

onschatbare waarde.  

Zo ook de afgelopen 20e september verscheen er een 

afvaardiging van 6 BMC-ers in de (verkeersloze) 

Raaigras in Zwolle. 
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Her en der staat er dan buurtvolk voor de ramen te 

loeren, want dat zien (en horen) ze natuurlijk niet 

dagelijks. Na de koffie en (ook traditiegetrouw) 

appeltaart van eigen appelboom, vertrokken we.       

Ik uiteraard voorop, en volgend…Jeltje, Karin, Els, 

Gerard en Jan en Annemarie.                                

Eerst een deel dijkweggetjes. Via Hasselt en 

Genemuiden, en Kamperzeedijk-Oost, en –West naar 

IJsselmuiden en ri. het Ramsdiep. Via Kraggenburg en 

Vollenhove door de polder naar Blokzijl.                    

Daar mochten we Rene Froger in een ouwe Rolls Royce 

aanschouwen die aan een oldtimer-rally meedeed, en 

daar krijg je trek van, dus lunchen aan de haven bij 

Prins Maurits. 
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Als je dan aan de andere kant van een koude 

terraskachel gaat zitten hoor je er natuurlijk niet bij ;), 

en die mening was de serveerster ook toegedaan.                 

Na de lunch tanken we nog even aan de rand van 

Blokzijl en vervolgens gaat het richting Giethoorn. 

                       
De laatste jaren rij ik bij andere toertochten nooit 

meer voorop omdat het allemaal via die GPS-dingen 

gaat. Ik hoop dan maar dat ik vandaag niet te hard rij, 

maar had bij de lunch geen op- of aanmerkingen 

gehoord.  

Dijkwegen en polder hebben we gehad, dus we gaan 

vanaf Giethoorn richting Havelte via de Kolderveense- 

en Nijeveense Bovenboer. (Echt waar, niet verzonnen) 

Bij Havelte duiken we het bos in, en hier heb ik een 

stukje onverhard in de route opgenomen. (Ook 

traditie) Echter, bij de laatste keer narijden was het 

hard en stoffig. Nu was een deel nat en blub!!       

Maar niemand liet zich kennen, en allen banjerden 
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erdoorheen. Annemarie moest wel even afstappen, en 

die banjerde dus echt door de blubber…)  

De route liep verder weer zuidwaarts richting Rogat en 

De Wijk, en door Staphorst weer richting Zwolle.  

Eenmaal weer in de Vinexwijk gearriveerd ging Gerard 

meteen door, en de rest nam nog een sappie met een 

happie. De weergoden waren ons welgezind geweest. 

De hele dag droog en een redelijke temperatuur. 

Ik vond het een mooie dag en rit, en hoorde van de 

mederijders hetzelfde, dus TOP! 

Tot volgend jaar!!  

Onno. 
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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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                           Mijnhoutoer 

 

Het wordt een dag vol met verrassingen, wat doet het 

zonnetje, wat is de opkomst straks op de Brink, en wat 

voor mooie rit krijgen we voorgeschoteld, dit alles 

vraag ik me af als ik de vers gezette thee naar binnen 

werk. In Baarn is het al gezellig druk, Karin, Jeltje, 

Annemarie en Jan, we kletsen wat bij maar voor we 

het weten slaat de klok 9x, tijd om te gaan, op de A28 

sluit Gerard zich bij ons aan, en zo rijden we 45 min. 

later de Raaigras op.                                              

We worden hartelijk ontvangen door de familie 

Mijnhout, we ploffen neer op de bank, en de koffie met 

appeltaart laten we ons zeer goed smaken, na de 

laatste nieuwtjes uitgewisseld te hebben hijsen we ons 

weer in het pak, starten de motoren zwaaien naar 

Akke, die jammer genoeg niet mee gaat vandaag.    

Na een paar km verlaten we Zwolle, we pakken de dijk 

naar Genemuiden en IJselmuiden, het landschap is 

geweldig, en passeren veel natuurgebieden, via 

Vollenhoven naar het historische plaatsje Blokzijl, hier 

zijn veel smalle steegjes, bruggetjes en sluizen, dus 

moet je wel eens even wachten op tegenliggers, er 

waren er heel wat, allemaal van die cabriootjes, en 

nog niet van de aller goed koopste, en wat dacht je 

wat, zie ik daar Rene Froger in zo’n bak zitten, maar 

volgens mij is zijn glimlach door het open dakkie er 

vandoor gegaan, hij was niet blij zo te zien.          

Maar dan mogen we eindelijk doorrijden en bij een 

klein gezellig haventje in Blokzijl parkeren we de 
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motoren want de inwendige mens wil ook wat.         

Na de menu kaart 3x doorgelezen te hebben heeft 

ieder een keus gemaakt, nou het smaakte 

voortreffelijk, voor herhaling vatbaar. We vervolgen de 

rit, en via Giethoorn, De Klosse, Nijeveense Bovenboer 

ri. Havelte, en dan zie ik op de route dat we een stuk 

onverhard krijgen, oke, maar Onno heeft de rit 

uitgezet in een periode van droogte, en deze week is 

er aardig wat regen gevallen. Een modderpoel, maar 

als je helemaal rechts blijft rijden over de 100 

grassprieten die nog droog zijn gaat het net, maar als 

je links blijft rijden is het andere koek, maar we komen 

er allemaal goed door heen. 

Na Ruinerwold, Rogat, en Staphorst, pakken we nog 

een paar dijkjes en landwegen om in Genne uit te 

komen. Heel in de verte ligt Zwolle, en voor dat je het 

weet rijden we de Raaigras weer in, wat een prachtige 

rit, we worden nog verwend met van alles en nog wat, 

het kan niet op. Maar dan is het tijd om afscheid te 

nemen, het laatste stuk naar huis, maar als we de A1 

opdraaien is er file, dan is het moeilijk om bij elkaar te 

blijven, maar ieder is goed thuis gekomen. 

Akke, Onno, en Nick, dank voor deze geweldige dag,en 

voor de gastvrijheid. 

 

P.S 

Waar ik vanmorgen aanzat te denken, het weer, de 

opkomst en de rit, alles is uit gekomen, het was top 

 

                            Els   
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          -      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Herfsttoertocht MC Zwolle 

Afgelopen zondag organiseerde de Mc Zwolle voor de 

….?e keer de herfsttoertocht. De dag ervoor kwam er 

een sms-je van Els dat ze die ging rijden.                  

Ik had er eerlijk gezegd nog niet over nagedacht, zat 

thuis helemaal in de schilder-sferen (fijn he, zo’n 

koophuis…), maar de weerberichten waren goed, dus 

ik besloot ook mee te gaan.  

Het was allejezus koud s’morgens. Ondanks de snel 

ingeritste wintervoering, de lange onderbroek van Oom 

Albert, de dikke sokken en de winterhandschoenen 
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was ik na de 4 km(!!) naar restaurant Urbana al 

behoorlijk afgekoeld. Daar kwamen wat later ook Els 

en Gerard aan, die dus helemaal tegen het randje van 

onderkoeling aan zaten. De laatste km’s hadden ze 

zonder handen afgelegd, want die voelde je niet 

meer…. 

                                      
Bij de inschrijftafel lagen nog medailles en jaarhangers 

te koop. Dat zie je tegenwoordig haast niet meer.    

Wij zijn er enige jaren geleden ook mee opgehouden, 

deels omdat de aantallen rijders door de jaren heen 

flink aan het zakken waren en het financieel niet meer 

haalbaar was. Daar heeft de McZwolle geen last van, 

want deze rit is meestal goed bezocht.                       

Ik heb toch weer zo’n jaarhanger gekocht.          

Waarom weet ik eigenlijk niet. Waarschijnlijk uit 

Memorabilia. (‘Alles wat je herinnert aan een bepaalde 

tijd of activiteit of persoon in je leven’, volgens de 

Nederlandse Encyclopedie) 

In 1983 heb ik de Herfsttoertocht van MC Zwolle voor 

het eerst gereden, dat was ook het jaar dat ik lid werd 

van de Baarnse Mc. Ik weet nog dat we een keer 
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afgesproken hadden op de Brink om naar Zwolle te 

gaan. Stipt op tijd stond ik daar, maar al wie er kwam, 

geen andere BMC-ers. Dan maar alleen richting Zwolle. 

Daar aangekomen was het nog erg rustig, en na het 

inschrijven, de route aan elkaar plakken en in de rol 

draaien, en een bakkie koffie ging ik op pad.            

Net van de P-plaats af kwam er een bekende Goldwing 

aan, en dat bleken Bennie en Angelina Bloemberg te 

zijn. Wat bleek, zij hadden ook bij de Brink gestaan, 

maar hadden de avond ervoor WEL de zomertijd in de 

wintertijd veranderd…. 

Maar ik had het over de jaarhanger en medailles. 

Dit is wat ik door de tijd heen bijeen gesprokkeld heb. 

Alles bij elkaar een flinke investering qua euro’s, 
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alhoewel het meeste in de guldentijd is aangeschaft, 

maar vooral emotionele waarde natuurlijk.              

Kms en kms heb ik ervoor afgelegd, soms afgezien, 

soms verregend, soms alleen maar meestal met 

diverse BMC-ers, soms met pech langs de weg 

gestaan… contactpuntjes die het niet meer deden 

(Suzuki GS 550 E) of slangetjes die enigszins poreus 

waren (Yamaha XJ900F). Ik heb ik de loop der jaren al 

die meuk ook steeds mee-verhuisd naar de volgende 

woning. Dan sta je toch te twijfelen….. Zal ik ’t 

wegdonderen of…?? Maar nee, elke keer kreeg het 

toch weer een plekje ergens. Nou ben ik benieuwd of 

er nog meer leden zijn die al die ouwe meuk nog 

hebben. Zo ja, maak er even een fototje van en mail 

mij die. Leuk voor in het volgende blad. En misschien 

heb je er een mooie herinnering bij.      

 

Ingelijst T-shirt 
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Diverse toercompetitie aandenkens. 

 

Bovenste foto, de hele club in de kuil bij Lage Vuursche, onderste foto, camping in 

Ermsdorf, Luxemburg. (ik was nog jong en had nog haar…) 
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De rit die we vandaag reden begon dus behoorlijk 

koud, maar naarmate de rit vorderde kreeg de zon wat 

kracht en was het goed uit te houden. De rit was erg 

mooi, en na de oversteek van de IJssel bij Olst werd er 

in Lemele geluncht. 

 

We hadden de korte route genomen, toch nog 177 km, 

en zodoende waren we mooi betijds weer terug in 

Zwolle. Ik ben meteen doorgereden naar huis, want de 

warme douche lokte. Els en Gerard bedankt voor het 

voorrijden, en misschien tot volgende week.             

De Bokkenrit in Zutphen, laatste clubrit van het jaar, 

dus…. 

Grtjs, Onno. 
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Een man uit Syrië is zojuist aangekomen in Nederland. 

Opgewonden houdt hij de eerste de beste die hij 

tegenkomt aan en zegt:  

'Goedendag meneer Nederlander, u veel bedankt mij 

voor opnemen in u mooi land....'                             

De ander zegt echter: 'Heej, niex Nederlander, ik ben 

Marokkaan man.'                                                    

De Syriër spreekt de volgende voorbijganger aan: 

'Dank u meneer Nederlander dat ik met mijn familie 

hier mag....’ 

Weer wordt hij onderbroken: 'Nieks Nederlander, ik bin 

Toerk...'                                                                

De Syriër loopt verder en spreekt de volgende die hij 

tegenkomt’.  

Meneer de Nederlander, iek wil u bedanken voor de 

vele gastvrijheid van u land voor mij' Waarop de 

betrokkene antwoordt: 'Heej man, sie je niet dat ik 

soewart ben, ik ben Surinamer...'                         

Vertwijfeld vraagt de Syriër: 'Maar waar zijn dan die 

Nederlanders ?' 

De Surinamer tikt op zijn gouden rolex, trekt zijn 

wenkbrauwen op en zegt: ‘Die werken tot vijf uur.....' 
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Hallo,                                                                      

Ik ben Ron Krap en ben Toercommissaris bij Motor 

Toerclub Wijk aan Zee.                                               

De reden dat ik deze mail stuur is het volgende.          

Op 17 oktober aanstaande organiseren wij een Toerrit 

met als doel om geld in te zamelen voor de 

speelkamer van de afdeling kinderoncologie in het 

EMMA kinder ziekenhuis in het AMC te 

Amsterdam. Wat houd dat in.                                  

De speelkamer is een kamer waar kinderen die kanker 

hebben tussen hun behandelingen door toch nog het 

gevoel hebben dat ze kind zijn. Deze Toerrit maakt 

deel uit van een 

actie                                                                          

“The other side”( CD voor Tara*) van Theo Bos  

Die een CD heeft opgenomen ter nagedachtenis van 

mijn in 2006 overleden dochter Tara, die helaas het 

gevecht tegen deze ziekte niet heeft gewonnen en is 

echter niet ouder geworden dan 5 jaar. Tara heeft 

tijdens haar verblijf in het ziekenhuis altijd heel veel 

plezier gehad in deze speelkamer. Nu is mijn vraag of 

jullie dit willen delen met jullie leden zodat zij dan mee 

kunnen rijden als zij dat willen. De rit start om 10.00 

uur (verzamelen om 09.00 uur) bij…. 

Café “Het Wapen van Wijk aan Zee”               

Zwaanstraat 22                                                         

1949 BC Wijk aan Zee                                             
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De kosten zijn € 7.50 per rijder en/of meerijder en 

komt geheel ten goede van de speelkamer. 

Bij voorbaat dank en misschien zien we elkaar op 17 

oktober. 

Graag wel even van te vooren aangeven of er 

deelnemers komen i.v.m. afspraken die gemaakt 

moeten worden voor de lunch enz. 

 Vriendelijke Groet. 

Ron Krap. 

 


