
1 
 

 

 

 

 

 

 

      

      Het BMC-tje. 
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Voorwoord… 

Na de zomerstop voelt september altijd als de start 

van de tweede helft van het seizoen.  

Traditioneel begint deze maand met het clubweekend 

dat ditmaal heeft plaatsgevonden in de Vulkaaneifel in 

de plaats Wallenborn. 7 leden hebben heerlijk getoerd 

over de wonderbaarlijk rustige Eifelwegen. Lees het 

verslag en zie de beelden elders in dit blad.  

Komende zondag zal de Mijnhoutoer worden verreden 

en dat betreft een jubileumeditie. Onno heeft deze rit 

vanuit Zwolle namelijk voor de 10e keer uitgezet.    

Het is hem vast weer gelukt ons een superrit voor te 

schotelen met verrassende weggetjes.             

Hopelijk waaien wij dan niet van de motor af gezien de 

eerste Herfststorm die Nederland in zijn greep houdt. 

Deze storm is echter kinderspel vergeleken met orkaan 

Irma die totale verwoesting heeft veroorzaakt in het 

Caraïbisch gebied.  

September sluiten wij af met de clubavond op de 23e. 

Ik zou het leuk vinden als we weer eens een volle bak 

zouden hebben. Na 2 maanden van afwezigheid valt 

vast veel te verhalen over belevenissen tijdens 

vakanties, ritten, motorevenementen of wat dan ook. 

De koffie staat dan warm, het bier koud en is er 

ongetwijfeld een lekkere versnapering.  

Tot dan, Karin.   
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:  

 

10 oktober. 

Let op! Dit is een week eerder dan normaal ivm 

afwezigheid van de redactie week 42. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

In de maand september is jarig: 

Ruben Steenland 

Hartelijk Gefeliciteerd!!!  
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Zaterdag 23 september.  

 

Bardienst: Els en …..  

Vanaf 20.00 uur.    

‘de Kleurvogel’, Tolweg 1, Baarn. 
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Beste BMC’ers,  

Het is al een hele tijd dat jullie mij niet gezien hebben. 

Een van de redenen was heel plezierig: ik zat in 

Frankrijk. Een andere reden is minder leuk: ik heb 

moeten besluiten te stoppen met motorrijden. Bij deze 

dan ook mijn opzegging van het lidmaatschap van de 

Baarnse Motor Club met ingang van het nieuwe 

seizoen. 

De clubritten en toerweekenden en clubweekenden in 

jullie gezelschap vond ik altijd heel plezierig en 

gezellig. Het recente BMC-tje lezend komen al die 

leuke herinneringen weer boven en besef ik dat dit 

allemaal helaas verleden tijd is voor mij.                     

Het heeft even geduurd voordat ik tot het besef kwam 

er definitief een punt achter te moeten zetten en ik zou 

het liever in persoon vertellen, maar ik zie dat het nog 

even duurt voordat er een gezamenlijk evenement 

gepland staat, ik heb net de BBQ gemist.  

Via deze weg mijn grote dank voor de gezelligheid de 

afgelopen jaren. Jullie belangstelling -en ondersteuning 

onderweg!-, Els en Karin, heb ik bijzonder op prijs 

gesteld. 

Ik wens allen nog vele jaren gezond en schadevrij 

motorplezier. Ik zelf ga in september weer naar 

Frankrijk, het warme klimaat doet mijn gezondheid 

heel goed. 
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Motorspullen en -kleding en de Virago ga ik te koop 

zetten op o.a. Marktplaats.nl, maar als jullie willen 

rondvertellen dat hij in Zeewolde te koop staat, dan 

zou ik dat zeer op prijs stellen. Hieronder een paar 

foto’s, via mijn e-mail (liever niet bellen) kan ik 

natuurlijk meer gegevens en foto’s delen: 

jeltje@harnmeijer.nl 

Yamaha Virago XV750 

33164 km op de teller, goede staat, goed 

onderhouden, inclusief zijtassen, roltasje en Sissyboy. 

Bouwjaar 1996.                                               

Vraagprijs €1995. Accu staat momenteel onder de 

druppelaar.                                                             

Garmin stuurmontageset wordt los bij Garmin LM390 

aangeboden.           

 

http://marktplaats.nl/
mailto:jeltje@harnmeijer.nl
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Met vriendelijke motorgroeten, Jeltje. 

         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Jeltje, jammer dat je de BMC verlaat, maar alle begrip 

voor de omstandigheden, je gezondheid gaat voor.   

We wensen je (jullie) het beste in Frankrijk. 

Namens bestuur en toercommissie, een hartelijke 

groet. 
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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 28 oktober                                                                

Zaterdag 18 november                                                            

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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Namens de toercommissie nodigen we jullie uit om de 

volgende toertochten mee te rijden.          

Zondag 17 september 10e Mijnhoutoer    

Vertrektijd         : 9.00 u. vanaf de Brink in Baarn 
Start                 : 10.30 vanuit Zwolle 

Inschrijfgeld      : gratis voor leden 
Lengte              : ca 160 km 

Route op Garmin en papier. 
 

 

LET OP!!                                                    
Zoals het er nu naar uit ziet vallen de 
weersberichten voor zondag mee. Maar dat 
kan nog veranderen.  
Als zaterdagavond de voorspellingen goed zijn 
gaat het gewoon door.                             
Twijfel je of het door gaat?                

Whatsapp of bel me dan zaterdagavond even. 
0634567891.  
 
Onno. 
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Zondag 08 oktober ARENARIT MTC Motovatie 

Vertrektijd         : 9.30 u. vanaf de Brink in Baarn 

Start                 : DVH, Wimbledonpark 2, 1185 XN,                     

Amstelveen 

Inschrijfgeld      : € 3 (z.h.) 

Lengte              : ca 100 km 

Inschrijven        : 10.00 tot 12.00 

Extra Info          : Route naar clubhuis via 

www.motovatie.nl                                                      

06-16368496 alleen bereikbaar tijdens de rit.  

Alleen op GPS Garmin en TomTom.     

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

 

 

 

http://www.motovatie.nl/
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14 nieuwe verkeersborden 

Vanaf 1 juni 2017 zijn er veertien nieuwe 

verkeersborden toegevoegd aan het Nederlandse 

straatbeeld, dit zijn borden met de coderingen             

F11 t/m F22, L20 en L21.                                    

Volgens Minister Schultz van Haegen moeten deze 

nieuwe borden vooral zorgen voor meer duidelijkheid 

over tram- en busbanen, rijstroken/wegen voor 

vrachtauto's en waar deze niet mogen komen.           

De twee L-borden zijn bedoeld voor uitwijkplaatsen 

links en rechts van een smalle weg, om 

tegemoetkomend verkeer te laten passeren.             

De betekenis van de borden is op de volgende pagina 

te vinden.  

https://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/22639-vanaf-morgen-14-nieuwe-verkeersborden
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Clubweekend 2017,                           

Wallenborn – Vulkaan Eifel.

   
Het wagen/motorpark voor de villa met garage.

      
Een ‘Maar’. (Voormalige vulkaankrater, nu meertje.) 
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vlnr. Peter, Karin, Ruben, Carina, Akke, Paul.

Koffie met ijs(je)

                    
2 avonden gourmetten…..bah. 
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Er was een 

echte geyser in Wallenborn, op 5 wandelminuutjes van de villa.   

€ 1,50 entree, en 20 minuten wachten, en daar was de eruptie!! 
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Voorrecht van de auteur, alweer een foto van dat blauwe 

gevaarte in het clubblad. (wat istie mooi, hè….) 

De gereden routes. 
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Wat een mazzel dat weekend!! Nul regen gehad!!     

Die ene bui terwijl we aan de ‘Flammkuchen’ zaten tel 

ik natuurlijk niet mee.  

Maar alleen een lekker zonnetje, een paar 

haarspeldbochten, wat adrenaline, een beetje 

afgesleten rubber en een dikke grijns in de helm 

zorgen er niet voor dat zo’n weekend geslaagd is.    

Dat is voornamelijk aan het gezelschap te danken.  

Dus medereizigers, na èèn overgeslagen clubweekend 

heb ik dit jaar dubbel genoten. Bedankt!! 

Onno. 

-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 

Clubweekend 

Voor het jaarlijkse clubweekend hebben wij deze editie  

ons oog laten vallen op een eenvoudige woning in de 

plaats Wallenborn in de Duitse Eifel.                      

Altijd heerlijk om te sturen en voor vier dagen ook niet 

zo ver om aan te rijden.                                           

Het gezelschap van 7 man/vrouw komt wel in drie 

etappes aan. Akke met de trein vanuit Zwolle naar 

Amersfoort waar zij met Carina per vierwieler naar de 

Eifel afzakt. Ruben, Paul, Peter en ik rijden grotendeels 

snelwegen mijdend, met onderweg een picknick in een 

bushok bij het museumssägewerk Zweifall in 

Hürtgenwald, naar de eindplaats.                          
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Onno moet de ochtend nog aan het werk dus rijdt hij 

rechtstreeks naar de boerderie.                                

Carina en Akke krijgen de sleutel overgedragen door 

een emotionele woningeigenaar. De woning is van zijn 

vroeg overleden ouders geweest en hoewel zijn vrouw 

er vanaf wil (de koude kant zonder gevoel) kan de 

man er geen afstand van doen. (komt wellicht ook 

door de zerk die ik later het weekend ontdek in de 

schuur)                                                                 

De woning is een prima stek voor ons. Geen onnodige 

opsmuk. Beter gezegd; geen enkele opsmuk.             

De woonkamer is een deprihok met slechte verlichting 

zodat wij vier dagen in de keuken huizen. Makkelijk 

voor de kaarters en spelliefhebbers onder ons. Verder 

is deze ruimte temperatuurtechnisch het aangenaamst.  

De motoren kunnen in de ruim bemeten garage die 

voorheen ongetwijfeld als deel dienst heeft gedaan.   

Ik leg de Transalp aan de ketting. Ik zeg bewust de en 

niet mijn want ik rij dit weekend op de Transalp van de 

man van mijn collega. Slechts 4 jaar jonger maar wel 

met 150.000 km minder op de teller. Uit mijn motor 

krijg ik met moeite een snelheid van 80 km geperst en 

daar wil ik de snelweg niet mee op. Het is ook geen 

rijden dus ik ben blij met deze vervanger.   

Na inkopen, een maaltijd door Maitre Paul en koffie 

met Amaretto worden de kaarten geschud en begin ik 

aan een boek. Zaterdag nog even de overige inkopen 

voor de rest van het weekend. Wij zijn zo gruwelijk 
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verwend in Nederland met onze winkelopeningstijden, 

maar daar doet men in deze contreien niet aan. 

De rest van de dag tot diep in de middag getoerd over 

heerlijke weggetjes en wegen, gelardeerd met hairpins 

en genoten van de mooie uitzichten. Ik ben hier al zo 

vaak geweest maar krijg er geen genoeg van.       

Akke en Carina hebben dezelfde route in de auto zodat 

wij elkaar onderweg kunnen treffen en gezamenlijk 

ergens een hapje kunnen gaan eten. Dit doen we in 

een dorpje wat een knooppunt lijkt voor wandelaars en 

een groepje motorrijders. Een soort Lage Vuursche 

maar dan in heuvelachtig gebied.                            

Wij kiezen voor een restaurant waar men 

flammkuchen in diverse soorten en maten serveert.    

Ik ga voor de Elzasser versie met ui, spekjes en creme 

fraiche. Hoewel niet zo overdadig uitgevoerd als ik ooit 

in de Elzas heb gegeten was deze ook erg lekker.     

Na de lunch, waar het buiten even flink heeft 

geregend, nog een heerlijk stuk getoerd.                

Om de zaterdag nog een bijzonder tintje te geven 

hebben Ruben, Onno, Carina en ik een bezoekje 

gebracht aan ‘der Brubbel’, de koudwatergeiser van 

Wallenborn. Eén van de twee die Duitsland rijk is.     

Om deze van nabij te mogen bekijken moeten wij per 

persoon E1,50  aan de gemeentekas doneren.           

Om het half uur volgt, na minutenlang geborrel, een 

eruptie van hooguit een meter of 2.                            

Niet zo spectaculair als ik ooit in IJsland heb gezien, 
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maar heetwatergeisers zijn van een andere orde en 

ook dit blijft een bijzonder verschijnsel. 

De teppanyakiplaat van Ruben en Carina is weer mee 

dus tijd voor een selfcookmeal. Onderwijl lopen 

jongeren door de tuin naar het voetbalveld met flessen 

die staan opgesteld in een ruimte naast de 

motorstalling. Het lijkt erop dat dit zo hoort, dus laten 

wij het maar zo. Het is feest in het dorp. Tegenover de 

woning staat op het plein bij de school een enorme 

tent, waar het tot diep in de nacht onrustig blijft.  

Ruben en Paul hebben voor de zondag een route 

uitgezet die wederom over heerlijke wegen voert.     

De ene na de andere bocht door het ene na het andere 

dorpje. Het is wel apart dat er opvallend weinig 

motorrijders op pad zijn. Heerlijk die bijna 

uitgestorven wegen waar je niet constant om de auto’s 

heen hoeft te slalommen. Ondanks dat wij best een 

lekker tocht achter de rug hebben zijn wij naar mijn 

mening veel te vroeg terug op de stek.                       

Omdat er nog genoeg te snaaien ligt, geen lunch 

onderweg maar een broodje, chipje, biertje in de 

voortuin waar de zon lekker op staat te branden. 

Omdat Onno revange wil op Paul wordt de 

Backgammondoos ofwel Trictrac tevoorschijn gehaald. 

De anderen vermaken zich met een ander spel. 

Eigenlijk is dit ook best prettig; even onthaasten in een 

zonovergoten tuin met een lekker boek en een 

heerlijke borrel. Zodra de middag eindig is en de zon 
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fletser wordt, (aardige strofe voor een gedicht) 

verhuizen wij naar de keuken. De teppan moet weer 

aan het werk.                                                             

Er is goed ingekocht want vrijwel alles wordt 

opgemaakt. Na het eten wordt het ijsmonster in Paul 

wakker. Het lijkt ijstechnisch wel op een all-you-can-

eat-toetjesbuffet. Waar laat je die handel allemaal joh?  

Op maandag moet de tent weer op tijd worden 

verlaten. Na een ontbijt met 6 want Akke heeft even 

wat anders aan haar hoofd dan een ontbijt, wordt de 

huiseigenaar gebeld voor oplevering.                           

Paul en Peter willen toeristisch terug. De anderen 

rijden rechtstreeks huiswaarts.                                 

Na wat omzwervingen belanden wij in een ‘oer-Duitse-

snackhut’ voor een noodstop en een hapje.                  

Als de middag ten einde loopt en ik de mannen op de 

kruising A27 en A1 toezwaai nog even naar Amersfoort 

voor het ophalen van mijn bagage waarna ik de 

soepele Transalp kan gaan inleveren bij de rechtmatige 

eigenaar.  

Onno, Akke, Ruben, Carina, Paul en Peter bedankt 

voor weer een heerlijk clubweekend.  

 

Karin. 

 



24 
 

                   Ria heeft een facelift gehad.  

En ja, ze is erg blij met het resultaat.                        

'Tering, Ria!' zegt de bakker als ze de bakkerszaak 

binnenloopt. 'Wat zie jij er goed uit, zeg!'                   

'Dank je,' zegt ze. 'Hoe oud zou je me nu schatten?' 

'Geen dag ouder dan 37,' zegt de bakker.                   

'Fout!', zegt Ria die helemaal in haar nopjes is.         

'Ik ben 55.' Even later gaat Ria naar de slager.      

'Ria!' roept de slager. 'Wat zie je er kakelvers uit, zeg!' 

'Dank je,' zegt ze. 'Hoe oud zou je me nu schatten?' 

'Een jaartje of 35?', antwoordt de slager.                

'Fout!', zegt ze. '55!'                                        

Daarna loopt Ria naar de bushalte.                          

Bij die bushalte staat een wildvreemde kerel die ook 

nogal te spreken is over haar uiterlijk.                   

'Raad eens hoe oud ik ben,' zegt ze tegen hem.         

'Dat zou ik niet durven te zeggen', zegt die kerel. 

'Maar als ik even in je broekje mag voelen, dan weet ik 

het precies.'                                                         

Ria, geheel en al niet preuts, laat hem zijn gang gaan. 

Een paar minuten later weet ie het.                       

'55,' zegt-ie.                                                           

'Hoe weet jij dat nou?', roept Ria verbaasd. 'Kun je dat 

zomaar voelen?'                                                   

'Nee hoor,' zegt die kerel. 'Ik was net toevallig ook bij 

de slager.' 
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Zomaar wat..... 

In mijn agenda staat copy inleveren voor het clubblad, 

maar op de laatste dag van onze vakantie is het lastig  

weer achter de pc te gaan zitten en iets zinnigs te 

schrijven. De meeste van de club heb ik gesproken 

tijdens de bbq, trouwens wat was het weer ouderwets 

gezellig. Jammer van het weer tijdens de rit, maar 

Karin, Ruben, Jan en dit persoontje hebben ons prima 

vermaakt. De bqq was weer top, het vlees was zo goed 

als op, de vaatjes bier leeg en bijna iedereen bleef tot 

het eind, daar doe we het voor. 

Een week later de clubrit bij MAC. Veenendaal met 

Karin en John gereden, een avondrit, 17 deelnemers, 

mooie rit en gezellig, het is wel vaak frappant dat je 

dezelfde route met 2 garmins toch grotendeels anders 

kan rijden, maar het gaat om de gezelligheid, toch.... 

Vorige week het doorlopend evenement van Motovatie 

gereden, gestart in Nederweert, en natuurlijk rijden we 

door Weert, en dan gaan je gedachten toch terug naar 

al die geweldige, en onvergetelijke jaren tijdens het 

Bambi Treffen. Maar laten we er maar niet al te lang 

bij stil staan, de rit was prachtig, en daar gaat het om. 

Wat kan een mens nog meer onzin schrijven voor het 

blad, ik weet het niet, dus stoppen en misschien dat 

jullie iets zinnigs kunnen schrijven in het volgende 

blad.                                                                        

                                      Els 
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