Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Het coronavirus heeft Nederland lamgelegd. Heeft
Europa lamgelegd. Heeft de wereld lamgelegd.
Het virus dat in China begon en waar ook ik in het
begin nog wat nonchalant over heb gedacht, is een
monster gebleken met heel lange armen dat dood en
verderf heeft gezaaid en nog niet is uitgeraasd.
Zoals zovelen zit ik vanaf half maart thuis. Laptop aan.
Inloggen op afstand en de bedrijfstelefoon binnen
handbereik. De hele dag thuis zijn en gehoor geven
aan de oproep van de overheid zo min mogelijk uit
huis te gaan, behalve voor noodzakelijke bewegingen,
vind ik een hele opgave. Het voelt als een semilockdown en thuisquarantaine.
Thuis zijn is heerlijk maar niet als het een verplichting
wordt. Bizar om de samenleving in de greep van zoiets
ongrijpbaars als een onzichtbaar virus te zien en mee
te maken.
Onze clubavond van maart daarom maar afgelast.
Eind maart is opgelegd dat alle lopende activiteiten in
den lande, waaronder alle georganiseerde
evenementen tot 1 juni niet zijn toegestaan.
Dat betekend dan ook geen 41e Oranjerit dit jaar.
Tot die tijd is het niet meer toegestaan met groepjes
mensen bijeen te komen, zodat is besloten de
clubavonden van april en mei ook te laten vervallen.
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Als iedereen zich aan de lopende maatregelen houdt
hoop ik dat deze vreselijke toestand snel onder
controle is, zodat wij met zijn allen weer ons normale
leven kunnen oppakken.
Het blijft vreemd om elkaar als melaatsen te moeten
benaderen of ontwijken in een supermarkt en op
straat. Niet uitgebreid een bakkie te kunnen doen bij
wie dan ook zonder 1,5 meter tussenruimte.
Geen feestje te kunnen vieren maar ook geen troost te
kunnen bieden aan diegenen die dit hard nodig
hebben.
Op 5 april, een stralende morgen, was ik even op pad
om bij een jarige vriendin een kaart in de bus te
gooien. Ik kon toen nog niet bevroeden dat 25
kilometer verderop deze dag niet zonnig maar gitzwart
is begonnen omdat Els en Johnny afscheid van elkaar
hebben moeten nemen. Hij bleek sinds een paar
maanden niet ok en uiteindelijk ernstig ziek.
Behandeling heeft helaas niet meer mogen baten zodat
Johnny op deze prachtige voorjaarsochtend het leven
vaarwel heeft moeten zeggen. Hoewel Johnny vrijwel
nooit in clubverband een rit meereed maar solo, zal hij
er de komende ritten in gedachten zeker bij zijn.

Karin.
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Helaas, gèèn

Clubavond
in april en mei.
Dit ivm de Corona crisis.
We hopen op jullie begrip.


Dan maar een biertje/wijntje thuis…
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

9 juni.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In de maand april, en mei is jarig:
Gerard v/d Hoeven.

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Beste leden,
Hieronder staan de clubavonden voor 2020 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.
Graag 20.00 uur aanwezig zijn.
LET OP!! Als je je aangemeld hebt voor een
bardienst, maar verhinderd bent, moet je zelf voor
vervanging zorgen. Laat Els wel weten wie in jou
plaats dan bardienst heeft.
16 mei……..…vervallen………………..
27 juni BBQ/-rit……………………………..?
Vooralsnog is de BBQ nog niet vervallen.
In de week van 20 mei nemen we (afhankelijk van de
Corona-ontwikkelingen) een beslissing.
19 september………….Karin en Els.
17 oktober………………………………...?
14 november……………………….…….?
12 december….……………………….…?
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De toercommissie
nodigt allen uit om de hieronder vermelde clubritten
mee te rijden. Van deze ritten tellen de kilometers van de
georganiseerde toertocht dubbel voor de toercompetitie.

Maandag 27 april, 41e Oranjerit Baarnse MC.
VERVALLEN.

Zaterdag 16 mei, Veentocht MAC Veenendaal
VERVALLEN.

In het vorige clubblad stond een artikel over de
MOTARY van de VMTC. Helaas is ook deze
toertocht vervallen.
Woensdag 15 juli VMTC Zomeravondrit. (???)
Vertrektijd
:18.00 vanaf de Brink in Baarn
Start
: De Muzenhof, Leuvenumseweg 66,
3852 AS Ermelo
Inschrijfgeld
: € 7,00(z.h.)
Lengte
: 110 km
Inschrijven
: van 18:30 tot 20:00
Extra Info
: Incl. 1 consumptie
Route op GPS Garmin/TomTom
www.vmtc.nl of email: tc@vmtc.nl
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GRATIS SPONSOREN VIA SPONSORKLIKS
In deze tijden van teruglopende inkomsten en
oplopende uitgaven is de vraag gerezen hoe wij voor
de club eenvoudig inkomsten kunnen genereren.
Daarom is sinds kort onze club aangemeld bij
SPONSORKLIKS, een site waar door online aankopen
de clubrekening van de BMC aangevuld kan worden.
Hoe werkt deze gratis sponsoring ?
Doe online aankopen te doen bij een op deze site
genoemd bedrijf via onderstaande link of via de
Sponsorkliks-site. Elke aankoop is goed voor een klein
vast bedrag of percentage wat een bepaalde tijd wordt
verzameld en daarna naar de clubrekening
overgeschreven.
Via onderstaande link kom je in de startpagina waar
onze clubnaam bovenaan staat vermeld.
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.
php?show=all
Je kunt zoeken op artikelnaam of door op de regel
daaronder de gewenste winkel in te typen. Bij info
staat vermeld welk percentage van toepassing is en of
er voorwaarden gelden.
Let er altijd op dat onze naam bovenaan staat. Zo
niet; typ onze naam dan in.
Wij krijgen alleen sponsorpercentages als via
bovenstaande link via de site van de gewenste winkel
wordt gekocht.
Een greep uit de webshops:
Bol.com, Hema, Blokker, C&A, Aktiesport, Cool Blue,
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Wehkamp, Thuisbezorgd.nl, Mediamarkt, AH, Expert,
Jysk, Otto, Samsung, BonPrix, Greetz, Huisdiersuper,
Douglas, Leen Bakker, Schuurman Schoenen, Medipet,
Bristol, Conrad, Albelli, Decathlon, Miss Etam, Shoeby,
Euromaster, Groupon, Halfords, Mega Gadgets, Van
Haren, Bongo, Xenos, Brunotti Sport, Jamin, Koffie
Discounter, Inktshop, Philips, The Body Shop,
Topbloemen.nl, ALiExpress, New York Pizza, plus nog
een ontelbaar aantal bekende en minder bekende
webshops.
Draag je eigen club een warm hart toe en maak
gebruik van Sponsorkliks.
Ben je zelf geen internetshopper dan is er vast wel
iemand in familie of vriendenkring die dit wel
regelmatig doet. Vraag of zij ons gratis willen
sponsoren door gebruik te maken van bovenstaande
link.
Dank en groet, namens het bestuur,
Karin.
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Mag het…..of niet…??
Soms was het heel duidelijk. Niet dichter bij elkaar dan
1,5 meter en blijf zoveel mogelijk binnen.
Maar soms was het ook weer onduidelijk, want je
mocht wel een frisse neus halen… en dat is meestal
buiten. Rutte was flink over de zeik dat de stranden vol
waren, maar die mensen wilde enkel een frisse neus
halen. En kom je dan bij het strand en is het druk, dan
probeer je er het beste van te maken met je gezin,
want je zat de hele week al op elkaars lip, en als je nu
meteen terug de auto in duikt wordt het oorlog!!
Toch is de boodschap binnen gekomen, want het
weekend erna was het rustig op de stranden.
Ik zelf heb ook getwijfeld wat te doen.
Mijn ultieme ontspanning is, met de motor erop uit.
Maar is dat nu wel verstandig. Ik heb er een berichtje
op Facebook aan gewaagd, en waar de een je een

geeft maakt de ander je uit voor rotte vis, en of je
wel goed bij je hoofd bent….
Uiteindelijk ben ik zondag 15 maart toch gaan rijden.
Lekker op t gemak, route van internet
(motorroutes.net) geplukt, en vanaf ’t Harde naar
Hattem, de IJssel gevolgd tot Doesburg, en via de
Posbank de Veluwe op naar Wapenveld.
De Posbank was errug druk. (het beruchte ‘strand’11

weekend) Veel verkeer en wandelaars, maar op de P
plaatsen zat iedereen keurig op afstand van elkaar.
In Wapenveld bij Akke
gegeten, en daarna
(helemaal ontspannen..)
naar huis.
Helaas was dat de laatste
dag dat ik bij Akke op bezoek
mocht. Ivm corona alle
bezoek gecanceld voorlopig.

Afgelopen zaterdag (28-3) was het wederom prachtig
weer.
De ‘Overijsselse heuvels-tocht’ van motorroutes.net
geplukt, en op pad. Nu weet ik dat er in de omgeving
wel wat heuvels zijn die ze allemaal bergen noemen,
maar deze tocht ging ook over ‘bergen’ waar ik nog
nooit over gehoord had.
O.a. de Beuzeberg, Eelerberg, Bovenberg,
Sprengenberg, en Markelerberg. Naast de wel-bekende
Holterberg, Lemelerberg en Hellendoornseberg
natuurlijk.
Ik hoop dat de toercommissie dit jaar een ‘aangepast’
corona-toerreglement gaat hanteren, zodat ook de
ritjes die je zelf rijdt om niet helemaal gillend-gek te
worden van het thuis zitten, mee tellen voor de
toercompetitie.
Grtjs, Onno.
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Clubweekend
Van vrijdag 11 september tot en met 14 september
gaat ons clubweekend plaatsvinden.
De locatie is nog niet bekend en zal uiteraard
afhankelijk zijn van het aantal inschrijvingen.

Zoals ieder clubweekend zal worden verbleven in een
woning met eigen voorzieningen voor een schappelijke
prijs per persoon.
Opgeven kan tot 1 mei.
Toercommissie, Ruben en Karin.
Vooralsnog is dit weekend niet gecanceld, afhankelijk van
de landelijke ontwikkelingen en richtlijnen ivm het coronavirus.
+5
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Variaties op een thema
Het elfde seizoen van Boer zoekt vrouw is inmiddels al
een paar afleveringen op dreef.
Waarschijnlijk ben ik één van de weinige Nederlanders
die hier niet naar kijkt.
Ik ben allergisch voor Yvon Jaspers. (dat heb ik ook
met Frans Bauer en Piet ‘het-bbq-weer-voor-morgen’Paulusma) maar vooral dat agrarisch dategeouwehoer
vind ik niet om aan te zien.
Vreselijk, de naar brief, videoboodschap of op foto
uitgezochte personen die lonken naar de liefde van de
betreffende boer of boerin, om in de volgende
episodes, na voor joker te hebben gestaan, iedereen
inmiddels een mening over je heeft en je met goed
fatsoen eigenlijk de deur niet meer uit kan, voor het
oog van heel Nederland en omstreken, één voor één te
worden afgeserveerd.
Tijdens mijn semi-verplichte-thuisquarantaine bedacht
ik mij waar een boer nog meer naar op zoek kan zijn
(je moet toch wat om je te vermaken en om in deze
motorloze tijd toch een artikel voor het clubblad aan te
leveren)
Dan kom je al snel op onderstaande variaties op het
bestaande ‘zoekt vrouw’ thema:
Op zoek naar een kachel : Boer zoekt schouw
Heeft de politie nodig

: Boer zoekt blauw
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Onvindbare jankende kat

: Boer zoekt gemiauw

Moet niezen in zijn elleboog : Boer zoekt mouw
Kan een adres niet vinden

: Boer zoekt gebouw

Tijdens een hittegolf

: Boer zoekt kou

Gaat de nagels van hond of kat knippen : Boer zoekt
klauw
Bij de kinderboerderij

: Boer zoekt pauw

Maakt chocolademelk maar mist nog wat: Boer zoekt
cacao
Als het met die vrouw eindelijk gelukt is : Boer zoekt
kraamvrouw
Op zoekt naar kennis

: Boer zoekt knowhow

De Chinese hond is zoek

: Boer zoekt Chowchow

Heeft een overspelige echtgenote: Boer zoekt trouw
Bij een creatieve boer

: Boer zoekt weefgetouw

Bij volledig ten einde raad

: Boer zoekt touw

Een nieuw programma zou ook kunnen zijn:
Familiezaken

: Boer zoekt broer

Watersport

: Boer zoekt roer
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Klusprogramma

: Boer zoekt vloer

Boer zonder rijbewijs

: Boer zoekt vervoer

Paardenprogramma

: Boer zoekt springparcours

Boer zoekt Franse vrouw: Boer zoekt amour
Franse daghap

: Boer zoekt plat-du-jour

Treinkaartje kwijt

: Boer zoekt dagretour

Agrarisch zangtalent

: Boer zoekt troubadour

En als het uiteindelijk met een vrouw zoeken niet lukt
en men voor de betaalde versie gaat:
Boer zoekt mee naar een prostituee.
--------------------
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TTT.
Begin april.
De corona-maatregelen zijn verlengd tot 28 april, en
het schijnt dat het aantal gevallen al wat af zwakt hier
en daar. Gelukkig.
De hele week hou ik me streng aan de voorschriften.
Ga naar t werk, en naar de super alleen als t echt
nodig is.
En dan is het 5 april, de dag dat we de eerste clubrit
van het jaar hadden gepland met prachtig lenteweer
en temperaturen (in Noord Overijssel) van 19°.
Op t web vind ik de site myrouteapp.com, en daar
staan allerlei toertochten van over haast de hele
wereld. Maar ook de TankTasTochten van een zeker
motorblad.
De meest recente en dichtstbijzijnde is de TTT van
2019 door Zuid-Friesland. Die komt door Kuinre, en
dat is 40 km van huis. Dus die tocht gedownload, in de
Garmin gefrommeld en op pad.
Hasselt, Zwartsluis, Moespot, Blokzijl, Blankenham,
Kuinre. Daar pak ik de draad van de tocht op. Met de
klok mee een prachtig rondje. Veel motorrijders op de
weg, je blijft zwaaien. Maar op de echt kleine dijkjes
en kronkelweggetjes zie je er niet veel gelukkig.
De eerste stop is bij het Ir. D.F. Woudagemaal.
Uiteraard gesloten, maar dan kan je ook zonder gene
de toegansweg tot het hek gewoon oprijden. Helaas
staat het in de steigers, maar wel een mooi gebouw,
en cultureel erfgoed.
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We gaan tussen het Slootermeer en het Heegermeer
door, en bovenlangs het Tjeukemeer.
Ik vind oude boerderijen altijd mooi om te zien, en
daar heb je er hier in Fryslan zat van. Vooral die grote
oude boerderijen waarbij het woongedeelte èèn geheel
is met de rest vind ik mooi. Zoals deze.
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In Nieuweschoot bij een ophaalbrug is eindelijk een
lege P., waar ik ff een bakkie kan doen, want de haven
van Blokzijl leek wel de Ikea op zaterdagmiddag prèCorona.

Handig zo’n thermoskan in de topkoffer.
Langs Wolvega gaat het weer richting Kuinre.
Daar gaat Garmina op ‘bochtige wegen’ en ‘thuis’.
In Zwolle de tank weer vol gegooid, mèt een ‘dieselhandschoentje’ aan, want het virus schijnt zich ook via
benzinestations te verspreiden…..
Thuis nog ff lekker in t zonnetje gezeten, en op deze
manier kan ik de volgende ‘lockdownweek’ ook wel
weer aan.
Ik hoop dat t met iedereen verder goed gaat, en
sterkte met de komende quarantaine-weken.
Grtjs, Onno.
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P.S. zoals Karin in haar voorwoord al aanhaald bleek
Johnny deze 5e april helaas overleden te zijn.
Een, ik mag wel zeggen, ‘markant’ clublid.
Toen ik 37 jaar geleden lid werd van de BMC heb ik, op
z’n zachts gezegd, wat moeten wennen aan Johnny.
Het heeft wel wat tijd gekost voordat ik ‘m een beetje
leerde kennen. Soms ging het met alcohol op wat
makkelijker. Ik heb nog een foto waarop ik zelfs met
Johnny dans bij het Bambitreffen.
Bij dat treffen of andere BMC evenementen waar we
als club gewend zijn dat er afwisselend ‘rondjes’
worden gegeven had hij haarfijn in de smiezen wie er
wat achter liep, of nog helemaal niets had
‘weggegeven’. Die persoon sloeg hij dan gewoon over
met zijn rondje.
Door de jaren heen werd Johnny milder, hij had een
periode zelfs dat hij iedereen ‘lieverd’ noemde.
Hij reed met een doosje eieren van eigen kippen
helemaal naar Friesland. En de schik die hij uiteindelijk
had van z’n overstap van BMW naar scooter, prachtig!
De enkele keren dat hij met een toertocht van de club
mee reed, was hij bij de pauze soms ineens weg, was
hij doorgereden. Maar ach, daar keek niemand van op.
Dat was Johnny. Trok z’n eigen pad.
Ik ben blij dat we hem de afgelopen jaarvergadering
nog geëërd hebben met 40 jaar BMC-lidmaatschap.
We wensen Els en familie veel sterkte de komende tijd.
21
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Motorflaters
Om in te haken op het stuk van Onno in het vorige
clubblad over motorflaters, heb ook ik meermalen in
een situatie verkeert die ik het liefst meteen had willen
vergeten. Ik heb eens gegraven in mijn geheugen naar
mijn blunders, stommiteiten en onhandigheden (rare
keermanoeuvres en verdwaalacties niet meegeteld) en
kon er gelukkig nog net geen top tien van maken.
De eerste dag dat ik met mijn
BMW R60/6 naar mijn werk in
Breukelen zou rijden was het
zeldzaam takkeweer en kwam
ik op de Diependaalselaan in
Hilversum in een file terecht.
Ik moest plotseling remmen
met doorglijden tot gevolgd
zodat ik de achterdeur van de
bestelbus van Bakkerij de
Kampioen uit Huizen, verfraaide
met een mooie deuk.
Van mijn BMW was helaas een
stuk lak van het voorspatbord
afgesprongen.
Ik kon bij binnenkomst op mijn werk meteen vragen
om een schadeformulier.
Uiteindelijk de boel in der minne geschikt voor 250
gulden. (au, dat hakte er even in)
De bus van de betreffende bakker nog vaak zien
rondrijden ............ met dezelfde deuk.
Een volgende akkefietje was na een training voor
bancaire sportwedstrijden met mijn collega's van
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Rabobank Vecht en Plassengebied.
Ook ik wilde snel wegrijden en (hoe klassiek kun je het
hebben), vergat mijn ketting los te halen.
Losse en kromme spaken tot gevolg dus op een
slakkengangetje naar huis kunnen rijden.
Firma Donkelaar de volgende dag bereid gevonden dit
snel te repareren.
Met mijn BMW R100/RT heb ik mij eens tijdens een
toerrit, waarbij ik kennelijk een aanwijzing had gemist,
vastgereden op een zandpad midden in het bos waar
het pad steeds muller werd.
Door telkens een stukje op te schuiven lukte het mij
tussen de bomen door het fietspad te bereiken.
Uiteindelijk met het water op mijn rug het nogal smalle
fietspad afgereden onder verbaasde blikken van
wandelaars en fietsers.
Een aantal motorvakanties rondgereden door
Frankrijk. Inmiddels rijdend op mijn rood-witte
Transalp op een drukke doorgangsweg in een typisch
Frans stadje mijzelf in een hachelijke situatie gebracht.
Niet handig om met niet het juiste tempo, iets te
schuin op een net te hoge stoep af te rijden om half
naast de motor hangend te stoppen, halverwege de
stoeprand. Een helm geeft op zo’n moment gelukkig
anonimiteit en verbergt het schaamrood op de kaken.
Fijn dat ik een behendige reisgenoot mee had om mij
hieruit te verlossen.
Een andere vakantie in ‘Vive la France, vive la
republique’ in een gezellig schuin aflopend weiland van
een boer in het gehucht 'La Grande Village' in de
Cevennen, een demonstratie achteruitrijden gegeven.
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Gelukkig in het bijzijn van weinig toeschouwers
(vriend, de boer, een batterij schapen en 3
erfhonden). Je schaamt je toch kapot om door angst
geleid, precies de verkeerde handelingen uit te voeren.
Grrrrrrrrr.
Neem Noorwegen, een benzinepomp, een
duotankbeurt van een Yamaha TDM en mijn Transalp.
Mix dat hele zootje en je krijgt de volgende situatie:
Tijdens een tankstop wilde ik de motor van mijn vriend
verplaatsen zodat mijn Alpje in dezelfde tankbeurt kon
worden volgetankt.
Niets mis mee als ik maar niet de jiffy en dus het volle
gewicht op mijn laars had gezet en met TDM en al
onderuit was gekukeld. Mijn voet vond dit niet grappig
en om te voorkomen dat deze mega zou gaan
opzetten, mijn laars volgegoten met ijskoud water.
Ik dorst hem niet uit te doen, bang om ellende aan te
treffen. Na de verdere dag rijden moest mijn laars wel
uit en zag ik werkelijk alle kleuren van de regenboog
verschijnen. Net voor het slapen gaan de boel ingepakt
in een zeiknat t-shirt met een zak eromheen tegen het
lekken. Na wat fietsbiertjes (iets anders was daar in
die tijd niet te krijgen) moest ik er 's nachts toch even
uit.
Meestal ben je dan de enige sterveling die over een
camping heen scharrelt. Zo niet deze camping.
(Ik vond het bij aankomst al verdacht stil).
Blijkt dit een visserscamping te zijn waar iedereen
vanaf een uur of 3, 4 's nachts tot leven komt.
Het lukte dus niet ongezien, scharrelend als de zus van
Quasimodo, het toiletgebouw te bereiken en weer
terug. De verdere vakantie (en nog lang daarna)
25

tijdens het schakelen nog veel 'plezier' gehad van deze
gebeurtenis.

In Zweden kwam ik eens terecht op een nieuw
gegrinte weg. Daar is niets bijzonders aan want half
Noord-Zweden had toen onverharde wegen en alleen
de doorgaande wegen waren geasfalteerd.
Deze weg was echter volgestort met een mulle laag.
In eerste instantie reed ik nog in een goed spoor tot
deze ineens overging in een soort van wissel, waar ik
net de foute kant op ging en in het spoor van de
tegenligger terecht kwam.
Gelukkig gingen de twee tegemoetkomende
automobilisten voor mij aan de kant om bij de
volgende 'wissel' weer terug in het juiste spoor te
komen. (pffff)
Op wat onhandige manoeuvres na, wat je allemaal wel
eens overkomt, bleef het jaren rustig op wat sleutelkwijt-acties na, tot ik begin vorig jaar thuis voor mijn
poort, toen ik bijna stilstond, onderuit kletterde omdat
het profiel van mijn bergschoen in de uitsparingen van
het stepje bleef hangen.
Kort daarna bleef ik met mijn valbeugel achter een
paaltje bij mijn werk hangen na veel tekort indraaien.
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Ik had de achteruitrijactie van de bestuurder die zijn
personenbus nogal onhandig aan het inparkeren was,
niet verwacht en stortte ter aarde. (liever gezegd: ter
tegels).
Met de laatste twee acties nog vers in het geheugen
hoop ik dat het hier voorlopig weer bij blijft.
Karin.
-------------------Failliet........
Een deurwaarder komt bij een failliet verklaard echtpaar aan de
deur.
Hij belt aan en de heer des huizes doet open.
De deurwaarder zegt: "U bent failliet verklaard, en ik kom alle
waardevolle zaken in beslag nemen."
De man antwoord: "Ik heb niets meer van waarde. We hebben
alleen onze hond nog."
De deurwaarder zegt vervolgens: "Ik wil die hond graag zien.
Mocht deze waarde hebben dan moet ik hem in beslag nemen."
Beide mannen gaan naar de schuur waar de hond verblijft.
De deurwaarder constateert echter dat het beest onder de vlooien
zit en schurft heeft.
"Dat beest levert niets meer op", zegt de deurwaarder.
"Toch moet ik iets van waarde mee hebben."
De man antwoordt: "Mijn vrouw is nog wel boven".
De deurwaarder gaat naar boven en komt na enkele minuten
weer naar beneden.
"En....? , vraagt de man.
Antwoord de deurwaarder: "Mag ik uw hond nog eens zien?"
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