Het BMC-tje.
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Maand…april.

Jaartal…2017.
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Voorwoord…
Het spreekwoord is ‘April doet wat hij wil’, en zal het
niet leuk zijn als wij dit ook eens kunnen zeggen, ‘ik
doe wat ik wil’, maar zal de wereld dan niet vreselijk
op zijn kop gaan staan.
We hebben natuurlijk dan veel voor en tegen standers,
sorry, ik heb me bedacht laten we het maar gewoon
bij het spreekwoord houden. Want het is op het
ogenblik al een trieste bedoeling in de wereld met al
die aanslagen, het hoeft ons leven niet te stagneren,
maar het blijft wel in je achter hoofd knagen al die
ellende in de wereld.
Zaterdag middag, ben net terug van een vergadering
van het LOOT, dit is een landelijke organisatie met
circa 135 clubs die hier bij aangesloten zijn.
En als ik dan zie dat er 13 mannen en 2 dames
aanwezig zijn geef ik het bestuur een grote pluim, om
door te gaan met zeer weinig belangstelling van de
leden. Er worden bestuursleden gevraagd, maar ik hou
me op de achter grond,ons cluppie vind ik genoeg om
voor klaar te staan.
Maar we gaan weer richting clubavond en de Oranje
rit, daar zien en spreken we elkaar zeker weer.

Els
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

10 mei 2017.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

In de maand april is jarig:
Jeltje Harnmeijer.
Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Zaterdag 22 april.

Bardienst:Karin en Els.
Vanaf 20.00 uur.
‘de Kleurvogel’, Tolweg 1, Baarn.
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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 27 mei, Onno en Akke.
Zaterdag 24 juni BBQ
Zaterdag 23 september
Zaterdag 28 oktober
Zaterdag 18 november
Zaterdag 16 december
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Voor alle BMC-leden 15%
korting op banden en 10%
korting op kleding.

van Heerdt Motoren
Oosterengweg 8a
1221 JV Hilversum
Tel: 035-683 57 53
www.vanheerdtmotoren.nl
7

Namens de toercommissie nodigen we jullie uit om de
volgende toertochten mee te rijden.
Donderdag 27
Start:
Inschrijfgeld:
Lengte:
Inschrijven:
GPS Garmin:
Routerol:

april. 38e Oranjerit, Baarnse Mc.
De Kleurvogel, Tolweg 1, Baarn.
5 euro, leden gratis.
200 km.
08.30 – 12.00 uur.
Ja.
Ja.

Donderdag 25 mei, 33e HEMELVAARTRIT
Vertrektijd
: 08.30 vanaf de Brink te Baarn.
Start
: Café Custwijc, Laageind 1,
3465 KG, Driebruggen
Inschrijfgeld
: € 5 (z.h.)
Lengte
: ca 200 km
Inschrijven
: van 09.30 tot 12.00
Extra Info
: Finish op andere locatie. Route voor
Garmin, geen routerol.
Zie www.boreftse-motorclub.nl voor finishlocatie.
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Toertocht

BBQ

Genieten

Dit gaat gebeuren op zaterdag 24 juni.
Zoals gewoonlijk beginnen we om 10.00 u. met een
vers gezet kopje koffie met koek.
Na de laatste nieuwtjes uitgewisseld te hebben rijden
we om 11.00 u. saampjes een prachtige rit die uit
gezet is door Karin en Ruben.

Natuurlijk is er een lunch pauze, maar waar die is blijft
nog een verrassing, let op, de lunch is voor eigen
rekening.
Hierna stappen we weer op de toer buffels om het
tweede gedeelte te rijden terug naar Baarn.
Jullie zijn om 17.30 u. weer welkom in de Kleurvogel,
om 18.00 u. worden de kolen opgestookt en gaan we
genieten van een heerlijk stukje vlees, een knapperig
stokbroodje, salade, sausje, en ijs.
Een lekker koel tap biertje, wijntje, frisdrankje, en
radler staan op jullie te wachten.
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Voor leden E15,-pp en voor niet leden E18,-pp
inclusief drank.
Opgeven kan t/m zondag 18 juni, let op: opgeven is
direct betalen. Er is geen kas aanwezig 24 juni.
Je mag je opgeven bij Karin of Els.
Tot dan!!!
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GELDIGE REDEN
Een rijke man gaat naar een tattooshop.
Hij vraagt de tatoeeerder aan de balie of hij een biljet
van 100 euro op zijn penis kan zetten.
'Maar natuurlijk kan dat meneer,' zegt de tatoeëerder,
'alleen... waarom zou je dat willen?'
De man antwoord: 'Om drie redenen. Ten eerste speel
ik graag met mijn geld, ten tweede zie ik mijn geld
graag groeien en ten derde is geld het enige waar mijn
vrouw nog aandacht aan besteedt de laatste tijd.'
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BZTR.
19 maart j.l. was voor ons de opening van het
toerseizoen. De week ervoor had ik op een mooie
zonnige zondag de XJR al aangezwengeld, en een
rondje Hasselt, Genemuiden, Kampen, IJsselmuiden,
Zwolle gedaan. Maar dit werden de eerste
toercompetitiekilometers. (scrabble!!)
Deze BZTR (BijnaZomerTijdRit) leek s’morgens meer
op een NLGZR (NogLangGeenZomerRit) te gaan
uitdraaien, maar we hadden mazzel. Ikzelf was redelijk
droog in Ermelo gearriveerd, en ook Ruben, Jan, Karin
en Paul kwamen niet verzopen aan.
De route van de VMTC bleek richting ‘de Ronde Venen’
te gaan. En jawel, door Baarn en Hilversum heen,
maar dus ook westwaarts. En daar was geen regen!!!!
Het eerste deel van de route was louter doorgaande
wegen tot bij Loosdrecht. Weinig aan dus.
Via Oud Loosdrecht langs Fort Spion en richting
Loenersloot. Nu werd het mooi toeren. Ondanks de
bekende omgeving was het voor mij persoonlijk al
weer een mooi poosje geleden dat ik deze kant op
geweest was. En eigenlijk zat ik dus te genieten van de
prachtige (bekende) omgeving.
Helemaal toen de Godentempel van de Hoofdstedelijke
Godenzonen aan de Horizon verscheen als een
soortement van gelande prachtige vliegende schotel.
(Mijn god, wat een geleuter…. Hoe verzin ik het…)
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Baambrugge, Abcoude, Ouder-Amstel, Nes a/d Amstel,
Uithoorn. Allemaal smalle dijkjes langs het water. TOP!
De pauze was daar ook ergens, maar de exacte locatie
zou ik niet meer weten. Wel dat ze heerlijke Huevas
Rancheros hadden, en dat de rest van de groep die
ook wel wilde. Vandaar dat het even duurde, maar de
Huevas waren prima!!

Na de pauze via De Hoef, Woerdense Verlaat, Stichtse
Vecht, Tienhoven, Westbroek en Maartensdijk weer
naar de doorgaande wegen toe. DenDolder, Huis ter
Heide, Scherpenzeel, Terschuur en in Garderen ging
het mis. Een stuk opgebroken weg in de route.
Ruben zag 3 tegels verhard op de stoep en
dacht…..Dat ken net!! Ik zei de gek volgde natuurlijk,
want als hij met koffers erdoor kan, dan ik zeker!!
De rest was verstandiger, en Paul zagen we na de
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opbreking terug. Jan en Karin hebben we echter nooit
meer gezien…. Ook niet bij de finish in Ermelo.
En als ik dit typ is er nog niets van ze vernomen……
(als u dit leest, hopelijk weer wèl…)
Oh ja, we kwamen ook nog langs een bord met
‘schaats-en-muts museum’. Ik heb ’s even gegoogled,
en dat is er serieus. http://www.koudaandedijk.nl
Dan vraag ik mij toch af, net als bij de nachtpon van
Wilhelmina van vorige maand…..; Waarom????????
Verder miste ik onderweg wat, maar ik kon er de
vinger niet op leggen wàt precies.
Nu ik dit zit te typen schiet het me ineens te binnen.
Ik miste gewoon de knallen en het gereutel van ‘het
Alpje’.
Voorheen hoorde je dat Karin er nog was, nu moest je
de spiegels gebruiken!
Ook kwamen we nog langs ‘de Strook’, in Breukelen.
Ik schoot haast vol! Dat strandje gingen we vroeger
met pa en ma vaak heen, prachtige tijden!
En we kwamen langs het EI in Terschuur.
Daar schoot ik niet vol, maar vraten we ons ‘vroeger’
regelmatig vol.
Rest mij nog te vermelden dat ‘dierenvriend’ Steenland
tot twee maal toe een duif trachtte aan te rijden, en
verder heb ik niets meer wat het vermeldenswaard is.
De eerste (netto) 295 kms zijn een feit.
Grtjs, Onno.
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Zaterdag 10 juni
gaat al weer de 26e Motary van start!
De Veluwse Motor Tour Club (VMTC) en de Rotary Club
Ermelo-Putten organiseren weer de Motary namens de
Stichting VMTC-Rotary.
De Motary start als vanouds op het Kerkplein in Putten
en eindigt bij Arjan Brouwer Motor Trading in Putten.
Er is weer een mooie route uitgezet van 450 kilometer.
Waar de route heen gaat is nog een verrassing! We
kunnen al wel verklappen, dat deze naar het
zuidwesten gaat.
Met de inzet van zo’n 100 enthousiaste vrijwilligers,
een uitstekende catering (laat je broodjes maar thuis!)
en bijzonder mooie route wordt het weer een rit om te
onthouden!
Goede doel 2017, Stichting Support CSA Trust
Zoals alle jaren wordt er weer gereden voor een goed
doel. Vorig jaar, de 25e editie is er gereden voor
Stichting Jelte en is er maar liefst € 15.000,- bij elkaar
gebracht!
In 2017 wordt er gereden voor Stichting Support CSA
Trust uit Ermelo. Deze stichting is betrokken bij het
werk van Centre for Social Action (CSA) Trust van Dr.
George Joseph in India. Support CSA Trust financiert
onderwijs aan de allerarmste en kansloze kinderen in
de leeftijd van 5 tot 15 jaar in vele dorpen rondom
Palamaner. Zij krijgen schooluniformen, boeken en
intensieve huiswerkbegeleiding door studenten uit het
middelbaar onderwijs om hun leerprestaties te
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verbeteren. Wil je meer weten? Kijk even op de site:
www.supportcsatrust.org.
Voorinschrijving
De voorinschrijving is gestart op 1 maart en sluit op 31
mei 2017.
Aanmelden kan via de website www.motary.nl.
Het inschrijfgeld bedraagt voor de rijder en
duopassagier € 24,50 p.p. en moet uiterlijk 3 juni zijn
bijgeschreven. Bij voorinschrijving en na ontvangst
van het inschrijfgeld, ontvang je de route en/of het
roadbook begin juni per e-mail. Op 10 juni zijn de
overige papieren af te halen. De koffie en broodjes
staan dan al klaar. Vanaf 08.30 uur kan er gestart
worden.
Daginschrijving
De daginschrijving is op 10 juni van 08.45 uur tot
10.00 uur, op het Kerkplein te Putten.
Het inschrijfgeld bedraagt dan voor de rijder en
duopassagier € 29,- p.p.
De route kan dan geladen worden (Garmin).
Zorg ervoor dat de Garmin is geüpdate met de laatste
kaartversie!
Graag tot ziens op zaterdag 10 juni 2017 en like
ons op Facebook!
-
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CLUBWEEKEND
Dit jaar is Duitsland weer eens de bestemming.
We gaan op zoek naar een vakantiehuis op een locatie
vanwaaruit we mooie tochten kunnen ondernemen.
Uiteraard in een gebied wat stuur-technisch de moeite
waard is.
Het weekend is gepland van
vrijdag 1 t/m maandag 4 september.
Overige bijzonderheden als vertrektijd en kosten
worden bekendgemaakt zodra we ze weten.
Wil je mee, of eerst meer info over hoe en wat, meld
je dan bij Ruben of Karin. (zie index clubblad).
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Een late reactie,
Tijdens het lezen van het clubblad van maart loop ik
tegen de opmerking aan van Onno over ‘geen reactie’
.... en besluit ik om me er eens in te verdiepen.
Maar ik zal niet weten wat voor kentekenplaten op al
mijn motoren hebben gezeten, wel de merken van de
motorfietsen, dus alle plakboeken van zolder gehaald
en ben gaan zoeken, dit valt niet mee, maar een paar
toch gevonden, gelijk de pc aangezet om even te
kijken of er nog motoren van mij op de weg rijden.
De eerste motor een Yamaha RD 250cc, hier is geen
informatie meer van.
Motor 2 een Honda CB 500 four, deze is nog steeds bij
een liefhebber. Daarna een Kawasaki Z 650, niets
terug kunnen vonden. Nu een Honda CBX 550 F2,
geen info hier van. De volgende is een Kawasaki GPZ
500, ook hier is niets meer terug te vinden.
Dan de Kawasaki ZZR 600, deze heeft een nieuwe
eigenaar. Dan de Honda CBR 600, jammer geen info
meer te vinden.
En dan de kilometers die ik gereden hebt in mijn motor
bestaan, dit is erg moeilijk terug te vinden, maar met
de GPZ en de Honda saampjes 156000 km.
De toer boekjes van 1980 t/m 2016 opgeteld en daar
kom ik op 256.883 km, hier zit natuurlijk ook de
156000 km bij. Van 1976 t/m 1979 heb ik geen idee
hoeveel kms er onder de bandjes door geglipt zijn.
Maar ik heb veel meer gereden dan deze kms.
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Herfstnachtritten. VMTC, vakanties naar Duitsland,
Oostenrijk, Belgie, Luxemburg, Schotland, Zwitserland,
Frankrijk, heel veel mooie, natte, droge, warme,
koude, sneeuw en hagelritten.
Zo, dit was een zoektocht van een paar uurtjes, maar
zeer de moeite waard.
Els
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Central Classics in Houten
Afgesproken met mijn broer Gerard, ook een groot lief
hebber van oldtimers, om naar Houten te gaan voor dit
evenement, dit jaar zijn er 3 hallen, genoeg te zien
dus.
Ik kijk mijn ogen uit, wat een organisatie, we bekijken
eerst de motoren, wat een pracht en praal. De een is
als nieuw en de volgende is 1 brok roest, maar ook
hier zijn liefhebbers voor uit binnen en buiten land.
Wat mooi dat dit nostalgie, nog in ere hersteld gaat
worden. Bromfietsen, duizenden onderdelen, kleding,
helmen, gereedschap, motorbladen, je kan het niet
bedenken of het is hier te koop, dit geheel gaat voor
variaties en kwaliteit. Er zijn ook veel clubstands, mini
colleges die gratis te volgen zijn, ook zijn er lezingen
over historische technieken, ook is er iemand die zijn
verhaal doet over zijn reis met een BSA naar Corsica,
op een groot scherm is te zien de geschiedenis van de
TT races op het eiland Man.
Het kan niet op, maar na een paar uur hier rond
gelopen te hebben, houden we het voor gezien, buiten
lopen we nog even langs alle motoren, en het is
genoeg, het was de moeite waard.
Els
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Voor de laatste keer.........
Zondag 8 juni 2014 hebben wij de BMC en vele
honderden andere motorfanaten het laatste
Bambitreffen mee gemaakt.
Jammer, maar niet alles kan eeuwig door gaan ook al
wil je het wel eens. Maar toen ik het terrein voor de
laatste keer verliet en met weemoed nog een keer
achter om keek, dacht ik, over dit prachtige landhuis
weet ik na 38 jaar eigenlijk niet veel, jammer.
Maar het blijft knagen, en na een kleine zoek tocht
toch nog wat informatie gekregen.
Voor de liefhebbers lees dit maar eens.
Het L-vormig landhuis bestaat uit een woonhuis
gedeelte met koetshuis en met een aangebouwde stal,
die haaks op de achter gevel van het koetshuis staat.
Het landhuis, ‘Les Beaux Champs’, ook wel ‘De schone
velden of D’n Advekaot’ geheten ligt buiten de
bebouwde kom van Weert, en in zijn huidige vorm
gebouwd in 1850. De toegepaste bouwstijl bevat
elementen van het Eclecticisme. De opdracht gever
was de advocaat Wenmakers, ook wel als de
Wennemaekers geschreven, die het pand liet bouwen
voor zijn zoon Leopold. Het gedeelte dat staat in het
hoek van ‘t pand van koetshuis en stal is een aanbouw
na 1940. Het woonhuis is een tweelaags pand met
rechthoekig grondplan in breedterichting met
kapverdieping onder zadeldak gedekt met Hollandse
pannen. Op het dak bevindt zich vier gemetselde
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schoorstenen. Het koetshuis waarvan alleen de
voorgevel zichtbaar is, staat tegen de linkergevel van
het woonhuis aan. Het heeft 1 bouwlaag en vormt
architectonisch een geheel met het woonhuis.
Het pand heeft een opstand van roodbruine
veldbrandstenen met metselwerk in kruisverband, de
vensters en deurkozijnen zijn van hout. De stal staat
haaks op de achtergevel van het koetshuis.

.
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Aan de over kant van het pand staat het bakhuisje, het
heeft een 8 hoekig plattegrond met schilddaken.

Na de oorlog in 1949
koopt Chrit Cuypers het landgoed en vestigt naast het
bestaande agrarisch bedrijf een straal bedrijf.
Akke en dit persoontje zijn jaren naar een ruïne vlak
bij het landgoed geweest, het is in de jaren 70 leeg
gekomen, Akke ons landhuis heet ‘Ceresa’.
In januari 2016 heeft er een kavelruil plaats gevonden,
nl. straalbedrijf Cuypers is verhuisd naar de oude
beton fabriek ook aan de Lozerweg.
Dit is het einde van een tijdperk die we nooit meer
zullen vergeten, maar als ik nog eens on Weert ben ga
ik zeker nog even bij de ingang kijken, je weet wel,
historie gaat nooit verloren, niet bij mij maar ik denk
ook bij vele onder ons niet.
Een laatste Bambi groet van :
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Els

Landhuis Ceresa.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eerste clubrit 19 maart.
Als ik om 09.00u met Alp de straat uitrij begint het
sappig te regenen. Gatver. Nog zo gehoopt het in ieder
geval tot tegen de middag droog te houden.
Ik ben de eerste op de Brink en blijf gelukkig niet de
enige want dan had ik om 10u directement huiswaarts
kunnen keren. De VMTC doet namelijk alleen aan GPSroutes.
Ik zal er binnen afzienbare tijd toch ook aan moeten
vrees ik, wil ik ook eens in mijn uppie bij een club
gaan rijden.
Niet veel later volgt Ruben en kort daarna zien wij een
blauwe motor aankomen met een berijder in gele
kledij!! Deze combinatie komt ons niet bekend voor.
Het blijkt Jan van Slooten te zijn die zichzelf heeft
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verwend met een nieuw motorpak.
Klokslag 10 uur rijden wij weg van de Brink. Wellicht
dat Paul aanhaakt op de A28. Als Onno gaat rijden dan
zal hij rechtstreeks naar Ermelo gaan.
Het is niet druk in de Muzenhof aan de
Leuvenumseweg. Tja. Regen of de voorspelling hiervan
houdt al jaren veel mensen thuis. Het heeft Onno en
Paul er in ieder geval niet van weerhouden naar
Ermelo te komen.
Na de koffie, waarbij ik weer wat leven in een aantal
witte vingers aan mijn rechterhand begin te krijgen,
wordt het tijd om te gaan. Als ik mijn handschoenen
uit mijn koffer wil halen zie ik dat de helft van de
kromme sleutel aan mijn sleutelbosje, die er bij
aankomst nog aan zat, is afgebroken. Of ik van de
week een vooruitziende blik had want ik vis uit mijn
binnenzak een nieuwe sleutel. Pffffffffffffffffffffffff.
Een beetje mazzel is af en toe ook wel leuk.
In plaats van mijn zomerhandschoenen trek ik nu toch
maar de dikkere handschoenen aan die ik vorig jaar op
Koningsdag van Hetty heb overgenomen.
Ik heb ze nog niet eerder aangehad, want met nieuwe
handschoenen rijden is altijd vreselijk onwennig.
Na 23 km van de route zijn we langs de plek waar
Ruben, Jan en ik zijn gestart. De Brink in Baarn.
Via Hilversum, Loosdrecht naar Loenen aan de Vecht
waar wij achterdoor steken om bij Loenersloot via
Abcoude langs de Amstel te rijden.
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Eindelijk wat kleinere weggetjes in deze
N-wegenroute.
Het waait flink wat je goed merkt op de open stukken
en dijkweggetjes langs het water. Na het eerste uur
vol nattigheid is het lekker droog geworden.
Op zoek naar een etablissement voor een lunch
belanden wij, na langs een aantal dichte zaken te
hebben gereden, in Nes aan de Amstel, bij Cantina del
Corazon, een Spaans restaurant waar voor in de
menukaart staat dat de uitbaters geschoold zijn in de
Franse keuken !!!!!
Ons clubje is vandaag uitgebreid met ? die bij ons is
aangehaakt en zich aan tafel voorstelt.
Het is geen onaardige kerel dus prima om mee te
rijden en te lunchen. Eensgezind wordt voor 6 man
een Huevos Rancheros besteld wat een uitsmijter met
Serranoham op heerlijk brood blijkt te zijn.
Men vraagt hier geen lullig bedrag voor maar het is het
dubbel en dwars waard.
Na deze aangename onderbreking gaat de rit verder
langs het water ri Woerdense Verlaat.
Door Breukelen rechts het Zandpad op, langs de strook
voor Breukeleveen en door Tienhoven, Maarsseveen en
Westbroek ri Maartendijk. Via Zeist, den Dolder,
Achterveld, Terschuur, Voorthuizen voert de route al
richting Ermelo.
Bij een benzinepomp halverwege de zojuist opgesomde
plaatsen, tanken Jan en ik bij en neemt ? afscheid en
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bedankt ons voor onze gastvrijheid om mee te mogen
rijden. (Een soort van ‘bedankt voor het spelen’ maar
dan voor volwassenen).
Hij woont in Rhenen en hoeft dan geen grote lus meer
te maken. (Dat had ik achteraf ook moeten doen toen
wij door Breukelen heen reden met Nederhorst den
Berg op 10 km afstand ter voorkoming van …..)
Op weg tijdens de laatste fase van de rit naar Ermelo,
gaat het bij een wegomlegging mis. Althans voor Jan
en mijzelf. Ik zie het niet zitten om een smalle,
halfopgebroken stoep op te sturen in de hoop verderop
geen rare obstakels tegen te komen of op mijn muil te
gaan.
Voor Jan hoeft dat ook niet dus rij ik achter hem aan.
Zijn GPS heeft echter zonder medeweten stiekem alle
verharde wegen uitgeschakeld, behalve een dirttrack
door het bos. De auto die voor ons rijdt houdt het na
een tijdje voor gezien en komt terugrijden.
Jan rijdt door en gezien het stuk dat wij al hebben
gehad lijkt omkeren verder dan doorrijden.
Mijn achterband glijd werkelijk alle kanten op en ik
hoop dat ik op mijn motor blijf zitten en geen slagzij
ga maken. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Hoewel Alp best een geschikte drekfiets zou kunnen
zijn, is zijn kortbenige baasje geen mudrider.
In de verte is door de bomen verkeer te zien, dus
asfalt is nabij, maar eerst nog een flink stuk door diep
bespoord modder ploegen.
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Als we eenmaal weer op normale ondergrond rijden
geeft Jan even later aan het mooi te vinden en naar
huis te gaan.
Hoewel het een nogal onbevredigend einde van de rit
is en ik meestal het samen-uit-samen-thuis-principe
hanteer, is het mij ook goed te nokken.
Het is aardig druk op de A28 en de A1.
Op de parkeerplaats voor ‘gezellig-samenzijn-metgelijkgestemden’, vlak voor afslag Baarn, stopt Jan
met excuus voor het bosavontuur.
Niet nodig Jan, want ik besloot zelf achter jou aan te
rijden. Achteraf gezien hadden wij moeten spookrijden
door de éénrichtingsverkeersweg in te gaan die vrij
kort daarna vast weer zou aansluiten op de route.
Maar ja, als je alles van tevoren weet.………………………….
Ondanks de wat natte start en een overdosis N-wegen,
was de dag verder prima voor de eerste clubrit van dit
jaar en zitten mijn eerste 320 km (ik denk goed voor
472 km volgens de toercompetitietelling) erop.
Jan, Ruben, Onno en Paul bedankt voor deze plezierige
toerdag.
Karin.
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Oranjerit
Donderdag 27 april is het weer zover; Koningsdag dus
Oranjeritdag.
Onze Oranjerit is de enige rit die deze dag landelijk op
toerkalenders staat.
Met goede weervoorspellingen zou het daarom druk
kunnen worden.
Natuurlijk hopen wij op veel deelnemers, maar de rit is
ook voor jullie uitgezet.
Daarom nodigen wij ieder clublid uit de rit te komen
rijden.
Kun je niet rijden dan ben je uiteraard ook van harte
welkom.
De Kleurvogel is vrijwel de gehele dag geopend.
De koffie staat klaar.
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Koekstadrit
Met een lentezondag in het vooruitzicht kriebelde het
enorm een lekkere rit te gaan rijden.
Paul mailde rond met Peter naar Schalkhaar te gaan
voor de Koekstadrit. Ik rij graag in het Oosten van het
land dus had hier ook wel oren naar.
Onno moest helaas werken. Ruben dacht er nog over
en Els en Gerard hadden besloten in Wageningen te
gaan rijden.
Dat was best een lastige keus want ritten bij de
Rijnridders zijn ook altijd de moeite waard.
Uiteindelijk toch voor Schalkhaar gekozen om
eerdergenoemde reden.
De eerste koffiestop is bij Paul in Zeewolde. Daarna via
Harderwijk, Ermelo en Apeldoorn naar de A1.
Deze weg heb ik, ooit wonend in Lelystad, jaren
gereden op weg naar familie, toen wonend in Lochem.
Het is druk bij het startpunt van MTK de IJselrijders.
Bij onze komst zat men al op 230 deelnemers. Een
paar jaar geleden leek ik hier de laatste keer vanaf
papier te kunnen rijden maar, gelukkig voor mij, heeft
men dit niet afgeschaft.
Helaas had ik zaterdag, bij het aanvragen van de rit,
niet gelezen dat de route ten westen van Deventer zou
gaan plaatsvinden, dus geen Oosten van het land dit
keer.
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Als Els niet mee is, moet ik uiteraard zelf voor een
stempel in mijn toerboekje zorgen.
Helaas is er, net als de vorige keer, geen clubstempel
aanwezig. Na langs een viertal mensen te zijn
gestuurd nog steeds stempelloos. Vanmiddag nog
maar eens proberen.
De Koekstadrit ken vrijwel altijd een korte en een
lange route. Bij eerdere edities koos ik nog wel eens
voor de lange, maar Paul had al gelezen dat de route
richting Houten zou gaan. Vandaag maar even niet.
Al vrij voorin de rit, op weg naar Twello, gaf de GPS
van de mannen aan dat zij een U-bocht moesten
maken en de weg terug moesten nemen. Het viaduct
over de A1 was in het zicht. Twello ligt aan de andere
kant van de IJssel dus moeten wij de brug over, wat
mijn route ook aangaf. Hoongelach valt mij steeds
vaker ten deel bij het rijden met een routerol, maar op
momenten als deze blijkt het nog steeds reuze handig.
Hoewel de rit behoorlijk doorgaand is met lange
stukken (4 of 5 km is geen uitzondering) volgen ook
een aantal leuke weggetjes. Halverwege heeft de club
bedacht een pauze in te bouwen in de vorm van
Restaurant de Hof in Renswoude.
Het zit dan ook afgeladen met mederitrijders en ander
motorvolk. Wat een zaligheid. Het nuttigen van een
uitsmijter op een terras in de voorjaarszon.
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Via een omtrekkende beweging via Wekerom, Ede,
Hoenderloo, Loenen en Klarenbeek komt het eind van
de rit in het zicht. Voor weer de A1 op te draaien voor
overbrugging van de IJssel heeft Alp dorst.
De teller staat vanaf Nederhorst inmiddels op 298 km
en voor de rit naar de start hebben wij, eenmaal op de
snelweg geen 100 gereden. Boven de 130 zuipt Alp
benzine als de kat melk zal ik maar zeggen, dus
aanvulling was zeer gewenst.
Na de tankstop de route opgepakt voor de laatste 15
kilometer.
Bij aankomst en afmelding blijkt dat de stempel
vandaag met niemand mee wilde.
Maar even de dames achter de bar lief aangekeken
voor een stempel van het etablissement.
Die moest ergens boven uit een la komen dus een
kwartier later heb ik in ieder geval bewijs voor de
toercompetitie. Ik sluit deze dag af met een ritafstand
van slechts 169 km en een afsluitend diner bij Chez
Ina.
Karin.
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