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Voorwoord… 

Menig clublid heeft de vakantie er weer op zitten. Deze 

periode liggen ook de gezamenlijke clubactiviteiten als 

clubavonden en clubritten even stil. 

De laatste zondag van augustus, nat begonnen, maar 

verworden tot een prachtig, zonovergoten toerdag, 

was ingeruimd voor de inmiddels 10e editie van het 

Doorlopend Evenement, uitgezet door Els en Gerard.  

Het laatste kwartaal van motorjaar 2015 is gestart met 

het traditionele clubweekend. Wordt dit weekend 

meestal in bochtig en heuvelachtig gebied 

doorgebracht; 7 leden zijn net terug uit Schore in 

West-Vlaanderen. Dit door Jacques Brel bezongen ‘Vlak 

Land’, is ook voor motorrijders de moeite waard gezien 

de vele kronkelige landweggetjes langs oude 

boerderijen. Ondanks enige nattigheid op vrijdag en 

zaterdag hebben wij toch leuke ritten kunnen maken 

waarbij ook de Franse kust is aangedaan.  

Hopend op nog een paar heerlijke toerweekenden is 

het 20 september tijd voor de altijd de moeite waard 

zijnde Mijnhouttoerdag vanuit Zwolle, veelal 

voorafgegaan door koffie met door Bakker O. Mijnhout 

vervaardigde taart.  

De afsluiter van de maand is de clubavond op 26 

september. Komt allen om onder het genot van een 

hapje en een sapje de afgelopen twee maanden bij te 

praten.               Karin. 
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad: 

13 oktober 2015. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

 

Zaterdag 26 september. 

Bardienst: …??....   

Aanvang vanaf 20.00 uur. 

‘de Kleurvogel’  

Tolweg 1, Baarn. 

…Baarn. 
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In de maand september is jarig… 

 

Ruben Steenland. 

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 26 september 

Zaterdag 31 oktober bezet: Bert en Piet. 

Zaterdag 28 november 

 Zaterdag 19 december. 
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Clubritten september/oktober. 

Namens de toercommissie 

    

nodigen we jullie uit om de volgende toertochten mee 

te rijden.  

Zondag 20 september. 

8e Mijnhoutoer.  

Vertrektijd: 0900 uur vanaf de Brink in Baarn.                                   

Startpunt: Raaigras 28, Zwolle.                          

Inschrijfgeld: € 0.                                               

Lengte: ± 160 km. 
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Zondag 18 oktober. 

14e Bokkenrit, MTC Bicyclette.                           

Vertrektijd: 08.30 uur vanaf de Brink te Baarn.        

Start: Laan van Eme 95, Zutphen.                     

Inschrijfgeld: E 5.                                               

Lengte: ca. 180 km.                                       

Inschrijven: van 09.30 – 11.30 uur.                     

Extra info: GFS.  

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

                            Ouderdom 

Man bij dokter: "Dokter ik word zo vergeetachtig en 

doof." 

De dokter kijkt eerst eens in het oor en ziet een wit 

puntje. Na wat gepruts met een pincet komt er een 

zetpil tevoorschijn! 

Man: "Oh, nu snap ik ook ineens waar mijn 

gehoorapparaat gebleven is!" 
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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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Zomer 2015. 

Een hele aparte zomer.                                            

Ik geloof de heetste èn de natste sinds dat men met 

het meten van dergelijke waardes begonnen is. 

Achteraf toch spijt dat ik niet voor Griekenland 

geboekt heb. Daar kost alles nu ‘een scheet en drie 

knikkers’. En het blijft een prachtig mooi land.         

Dat weet ik omdat er zelf 2 keer geweest ben, en 

omdat ik een fan ben van het programma ‘we zijn er 

bijna’. Dit jaar dus een rondreis door Griekenland.     

Ik weet het, het programma hangt van kneuterigheid 

aan elkaar, en normaal gesproken krijg ik van 

kneuterigheid kippevel, maar het programma heeft 

iets. Al weet ik niet wat.                                 

Trouwens, de meeste landen die kant uit zijn prachtig 

qua natuur. Vraag maar aan ex-lid Jan v. Lambalgen. 

Die is er nu (als ik dit schrijf) weken aan het 

rondtoeren, door de hele Balkan en tot in Albanië aan 

toe. Ik volg ‘m via Facebook, en hij maakt honderden 

prachtige foto’s.  

Zelf hadden we pas laat vakantie. En omdat het huis 

van buiten geschilderd moest worden heb ik na de 

VMTC-motory van half juni geen ritten meer in 

clubverband meegereden. Maar die ene zondag dat ik 

effe geen zin had om de kwast ter hand te nemen, en 

het lekker weer was, bleek er in Hasselt, zowat om de 

hoek bij ons, een rit door de plaatselijke motorclub 

verreden te worden.                                               
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De Skoapekukiesrit van MTC Hasselt.                        

Van de LOOT-kalender afgeplukt, dus ik verwachtte 

nog wel wat andere motorrijders.  

In Hasselt aangekomen was het een leuk clubgebouw 

van hout, met een mooie veranda ervoor en een 

gereserveerde parkeerplaats voor de voorzitter.        

Er zat al wat volluk binnen, maar geen inschrijftafel,  

dus ik meldde me maar aan de bar, dat ik me graag 

wilde inschrijven. Volgens mij waren ze niet gewend 

dat er ook derden meereden. Dit was duidelijk allemaal 

eigen volk, want ik vroeg ook om een stempel voor het 

toerboekje, en daar werd wat lacherig op gereageerd. 

Als er per ongeluk wel 100 man op was komen dagen 

hadden ze een probleem gehad, want daar was het 

ene koffiepotje en de accommodatie niet echt op 

berekend. Maar ze hadden mazzel, ik was de enige 

‘vreemde eend in de bijt’. Ze hadden de route 

trouwens wel op papier, daar had ik de avond tevoren 

over geïnformeerd.                                                 

De route was 200 km rondom Zwolle, Hasselt, stukje 

Drente, Holterberg, Lemelerberg en was helemaal 

foutloos. Lekker doorgekacheld, en voldaan weer heel 

thuis gekomen en geen modderige veldjes van nabij 

bekeken, zeg maar….. 

Het weekend voor de vakantie nog een rondje 

IJsselmeer gestuurd. Elburg, Harderwijk, Nijkerk, 

Kortenhoef, Amsterdam, Durgerdam, Uitdam, 

Volendam, Hoorn, Enkhuizen, Lelystad, Dronten, 
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Zwolle. Wel wat uurtjes bezig geweest, maar t was 

rustig op de wegen, dus volop genieten. 

En toen, begin augustus eindelijk vakantie!!        

Vrijdags de wandelende haarbal naar een          

Beagle-pension in Haaren, Brabant gebracht.             

In Kortenhoef bij moeders overnacht en zaterdag 

betijds op weg naar Orlamünde in Thuringen, 

Duitsland.  

Via Arnhem, Dortmund, Kassel, Eisenach, Erfurt naar 

de voormalige DDR. 613 km van Zwolle.                  

We hadden een huisje gehuurd van Nederlanders op 

een Gartenverein. In de DDR-tijd hadden veel mensen 

een volkstuintje voor de verbouw van groenten.      

Dat was toen uiteraard door de staat geregeld, en op 

elk lapje grond stond een betonnen huisje. Na de val 

van de muur kregen de gebruikers de mogelijkheid om 

het stukje grond inclusief betonnen huisje te kopen. 

Door de jaren heen zijn sommige huisjes en grond ook 

aan buitenlanders verkocht, zoals ons gehuurde huisje. 

Gelukkig was de oorspronkelijke betonnen keet flink 

verbouwd zodat we in een aangenaam vakantiehuis 

terecht kwamen.                                                 

Nadeel was dat het ‘Gartenverein’ alleen over een 700 

meter lange onverharde, gedeeltelijk flink stijgende 

weg te bereiken was. En dat je dan nog 100 meter 

achteruit de oprit naar het huisje in moest. Want keren 

bij het huisje kon niet. Maar dat was ook het enige 

nadeel. 
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We hebben de eerste week elke dag de 30+ graden 

gehaald. De 2e zondag en maandag regen, en de rest 

van de 2e week wisselend weer.                              

Maar wat een prachtige streek daar. Zowat elk dorp 

heeft wel een Turm of Ruïne of een kasteel. Prachtige 

kronkelende motorwegen over flinke heuvels. (wij 

waren helaas met de Kia…) En je kan er nog eten 

voor weinig. 
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Leuchtenburg, Kahla. 

  

Erfurt                                          Bielerturm 
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Al met al een prima vakantie, en over twee weken 

gaan we alweer een weekend weg. Clubweekend naar 

België!! West-Vlaanderen dit keer. Is weer eens wat 

anders dan de Ardennen. 

Groetjes, Onno. 

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Jubileum Nationaal Veteraan Treffen 

Vijfentwintig jaar Nationaal Veteraan Treffen in 

Woerden. Wat ooit is begonnen als een gezellige 

middag met eern 10-tal bromfietsen en motoren en 

een paar kraampje is nu een volwassen evenement 

geworden.  

Zaterdag 26 september. 

Kom je op een klassieke twee- of driewieler van 25 

jaar oud, dan heb je gratis toegang, anderen betalen  

5 euro entree. Kinderen tot 12 jaar gratis.             

Open van 0900 uur tot 1700 uur.                                

Zie http://www.nationaalveteraantreffen.com        

voor verdere info betreffende aktiviteiten, rondrit, 

adres  e.d.  

-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

 

http://www.nationaalveteraantreffen.com/
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                   Doorlopend evenement 

 

Als je de buienradar voor vandaag moet geloven, ben 

je letterlijk en figuurlijk de pineut, regenval, 

hagelbuien, storm, etc. 

Maar als ik het blauwe monster buiten heb gezet, 

probeert het zonnetje mij al die onzin te vergeten. 

Aangekomen bij de Kleurvogel, ben ik eigenlijk wel en 

niet verrast, een wolk van aroma komt uit het top 

koffertje van Karin, en even later staan Onno, Marcel, 

Karin, Jan, Ruben en dit persoontje heerlijk te genieten 

van de koffie met een versnapering. 

Het is tijd om te gaan, daar ik geen persoon ben om 

voorop te rijden, maar deze rit samen met Gerard hebt 

uitgezet, rij ik vandaag voorop, we verlaten Baarn om 

door het bosrijke Lage Vuursche naar Maartensdijk te 

gaan, hier pakken we het oeroude Graaf Floris V weg, 

een stukje geschiedenis. 

We rijden langs de Vecht naar Loosdrecht, Kockengen, 

Haarzuilens, Harmelen en Montfoort, het zonnetje doet 

al aardig zijn best, en het is zeer rustig op de weg, 

geen wandelaars of van die wielrenners die je links en 

rechts voor bij schieten, heerlijk. 

Na IJselstein, en Nieuwegein, nemen we de Lekdijk, 

hier is de natuur prachtig, weidevogels, vennetjes, 

broedplaatsen voor veel vogels, een genot om dit te 

mogen aanschouwen. We pakken ook even de 

Nachtdijk en de Tuurdijk, smalle weggetjes glijden 
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onder de bandjes door, maar de inwendige mens komt 

langzaam in opstand. 

In de omgeving van Zeist, stoppen we bij een 

pannenkoek, annex lunchroom, altijd weer lastig om 

iets uit te zoeken, denk je dit bestel ik, hoor je de 

ander zeggen, dit lijkt me ook wel lekker.             

Maar voor mij is het een boeren omelet, met warme 

chocomel met slagroom, de ander neemt een 

pannenkoek, voor ieder is er wel iets lekkers. 

Na de heerlijke lunch, gaan we naar Woudenberg, 

Austerlitz, Leersum, en Wijk bij Duurstede waar we de 

Rijndijk nemen, de rit gaat langzaam weer terug.     

Via Maarsbergen, naar Soesterberg, om de route Langs 

de vliegbasis Soesterberg te nemen, de laatste km,s 

door de polder naar Baarn waar tevens het eindpunt is 

voor vandaag. 

Een mooie dag, met goed gezelschap, Karin, Marcel, 

Jan, Onno en Ruben, bedankt en tot de Mijnhoutrit. 

                                                                               

Els 
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-      -     -     -     -     -     -     -     -     - 
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Clubweekend naar (met) Schore(m). 

Worden clubweekenden meestal doorgebracht in 

heuvelachtig en bochtig gebied; dit jaar waren wij 

compleet van ons geloof gevallen. Het werd een 

verblijf in Schore in Oost-Vlaanderen in een voormalig 

nonnenhuis.     

          
Alvorens er te komen moeten er eerst zo’n 290 km 

worden gestuurd. Best lastig met een Transalp die 

heeft bedacht bij tijd en wijle weer eens op 1 poot te 

gaan lopen.                                                           

Sinds een paar jaar picknicken wij onderweg op een 

parkeerplaats. Hoewel de lunch mee was genomen 

nodigde het ietwat vochtige weer hiertoe niet uit.    

Dan maar een hapje in een wegrestaurant waar de 

dienstdoende dame steevast vraagt welke ‘groentjes’ 

men er op het broodje bij wil.  
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Ruim na de lunch als de frequentie vrachtverkeer met 

een aanzienlijk percentage is toegenomen zakt de 

snelheid van mijn Transalp van 120 naar 80 km en 

komen de kolossen van de weg vervaarlijk in mijn 

spiegels naderbij. Hierdoor wordt het 5-tallige 

motorpark en 1 auto uiteen gereten.  

Even later verhuis ik tot drie maal toe naar de 

vluchtstrook om na moeizaam starten na een paar 

honderd meter weer stil te staan. Wat een ellende. 

   

Een op 1 poot lopende motorfiets zuipt echter benzine 

als de kat melk en na omschakelen op reserve loopt ‘ie 

weer. De eerste afslag na een kilometer of 2 blijkt een 

tankstation. Het schietgebedje van een ongelovige 

helpt soms toch.                                                       

Het is nog maar krap 20 kilometer naar het eindpunt. 

Omdat de sleutel elders moet worden opgehaald rijden 

Ruben en ik (het is de goden verzoeken.Denk maar 

aan Vriezenveen) naar Oostende om daar te vernemen 

dat de eigenaar de sleutel onder de mat heeft gelegd!! 

Bij aankomst in Schore heeft ieder zijn/haar weg in het 

huis al gevonden. De eigenaresse komt ook aan en 

moest even slikken toen zij de motoren voor de deur 
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zag staan. Gelukkig ziet niemand van ons er uit als 

een ongenode gast dus het ijs was snel gebroken. 

Meteen wordt het hek van het slot gehaald om de 

motoren te parkeren achter de woning in een enorme 

schuur.  

Na in een supermarkt in Nieuwpoort de halve voorraad 

te hebben gekocht wordt het tijd voor macaroni a la 

Jeltje. Na koffie met appeltaart, homemade by bakery 

Mijnhout, zit de eerste dag er bijna op. 

Zaterdag start met een lekker uitgebreid ontbijt en 

rond 11 uur is iedereen klaar voor een prettige 

toerdag. De lucht hangt wel vol met onheilspellende 

wolken. Tot net na de koffie met appeltaart in een 

restaurantje aan het rustige strand in De Haan, waar 

men leeft van de winst op porties slagroom, viel her en 

der een verdwaalde druppel.  
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Als we even later de tocht willen voortzetten wordt de 

hemel opengetrokken en komt het met bakken naar 

beneden. Daar is echt geen lol aan. Je ziet ook geen 

bal van de weg en de omgeving dus gaan we terug 

naar het nonnenhuis.                                            

Een gat in de avond geslagen door een uitgebreide 

gourmet met Onno’s gekruide ballen, stukjes kip, rund, 

paardenvlees en zalm.  

Als het toertechnisch niets wordt, dan maar culinair.  

Als de kaartspellen tevoorschijn worden gehaald, Paul 

en Onno zich vol overgave storten op trik trak, een 

soort backgammon, installeer ik mij met een biertje en 

de NPO-app op mijn telefoon op de bank. Kortom: 

iedereen vermaakt zich op zijn/haar eigen manier. 

Morgen een nieuwe poging tot een leuke en hopelijk 

droge toerdag. 
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Zondag na wederom een gezellig ontbijt, staan wij 

klaar om in de motorpakken te springen als het buiten 

van druppel naar stortbui gaat. Nog maar een bak 

koffie en restanten appeltaart. Na anderhalf uur 

kunnen de pakken aan en de motoren worden gestart.  

We pakken nu de andere kant en met een omweg over 

heerlijke stuurweggetjes en langs de ene na de andere 

watertoren, waar je in deze contreien over struikelt, 

voert de rit naar Duinkerken. De hoop was achter de 

haven over een dijkje ri. Ville de Gravelines te kunnen 

rijden. Helaas staan een paar bruggen in de ruststand 

en het ziet er niet naar uit dat deze binnenkort gaan 

zakken. 

 

Dan maar Dwars door Duinkerken naar Gravelines. Het 

is bij deze plaats net of ik Naarden in kom rijden. Dit is 

ook een vestingstad maar dan met waterfietsen in de 

grachten. Helaas is de waterfietsboer dicht. Dan maar 

een stekkie aan de zee opzoeken voor een lunch. 
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Die vinden we in de vorm van Bar-Hotel-Restaurant-

Brasserie L’Alexandra. Een eenvoudig etablissement 

aan een gigantisch breed strand. Helaas te fris om 

buiten te zitten dus maar binnen achter het raam met 

zicht op zand en waterlijn. Alexandra zelf (denk ik) 

neemt de bestelling op en we laten het ons zeer goed 

smaken.                                                                 

Na deze aangename stop laten wij in Ville de 

Gravelines de rommelmarkt links liggen en rijden de 

plaats uit. Ook de Belgen en Fransen kennen varianten 

van Koningsdag gezien de te verkopen inboedel op 

straat.   

De terugweg is een aaneenschakeling van prettige 

wegen die wonderwel bijna alleen maar uit betonplaten 

bestaan.                                                                 

Als we na vijven weer in Schore terugkomen hebben 

wij er 180 km opzitten. Meteen maar aftanken voor 

morgen. De benzinepomp staat naast een ereveld voor 

gevallenen in de eerste wereldoorlog.  

De Belgische aarde is doordrenkt met bloed. Er hebben 

zich hier hele veldslagen afgespeeld en is er ook hevig 

gevochten rond de rivier de IJzer waar een eerste slag 

(1914) en een tweede slag (1915) heeft 
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plaatsgevonden waar waanzinnig veel doden bij zijn 

gevallen. Bij het aanzien van een veld met 

symmetrisch geplaatste witte kruizen is een moment 

van stilte wel even op zijn plaats.  

Terug in Schore wordt wederom het gourmetstel op 

tafel geposteerd. Worden de kaarten en backgammon 

nogmaals ter hand genomen en zit het weekend er 

bijna op. 

 

Maandag zijn we er vroeg bij voor het ontbijt. Worden 

de laatste zaken opgeruimd en spullen gepakt. Om 10 

uur moet de tent leeg zijn. Wij zijn  ruim voor die tijd 

klaar.  
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Onderweg nog een keer tanken en iets drinken om 

daarna vast afscheid te nemen. Op de A27 slaan Onno 

en Ruben af. Carina en Akke waren al uit het zicht.   

Op de A1 bij afslag Naarden nog even zwaaien naar 

Jeltje om in de Hilversumse Meent, nadat Paul is 

afgeslagen de laatste 13 km naar Nederhorst te rijden.  

Ondanks het mindere weer vond ik het weer een prima 

weekend.  

Volgend jaar weer ? 

Karin.  

 

 


