Het BMC-tje.
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Voorwoord
Ondanks de niet rooskleurige cijfers gaat Nederland
vanaf 28 april weer een klein beetje open. Helaas te
laat voor onze Oranjerit maar goed; in 2022 is er weer
een Koningsdag.
Net als iedereen snak ik er ook naar om weer eens
spontaan iets te ondernemen. Zonder erbij na te
denken een winkel binnen te lopen zonder afspraak te
maken. Niet hoeven zorgen voor 21.00 of 22.00u
binnen te zijn. Dat we weer clubavonden kunnen
houden. Dat we tijdens een rit ook weer eens een
terrasje kunnen pakken. Dat er weer kan worden geBBQ-et bij de Kleurvogel.
Even weg van huis als het even kan want ik ben nog
nooit zo vaak thuis geweest.
Kortom: weer enigszins terug naar het oude leven,
hoewel……. wil ik wel helemaal terug naar het oude
leven ?
Er zijn soms momenten dat ik het wel relaxed vindt
dat het ’s avonds rustig is en dat je even niets moet en
kan. Er is niets mis om je in bepaalde situaties te
schikken naar de tijd. Niet bang hoeft te zijn iets te
missen.
Wacht even …… ik begin nu wel een ontzettende oude
muts te worden.
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Afgelopen zondag bleek dat ik sinds vorig jaar toch wel
iets ontwend ben, namelijk een aantal uur op je krent
op een buddyseat zitten. Het is lang geleden dat ik
zadelpijn heb gehad van 200 kilometer sturen.
Daar moet toch echt verandering in komen.
Daarom maar snel een lijstje maken met evenementen
die ik dit jaar wil bezoeken en ritten die ik wil gaan
maken.
Dan moeten wij als motorrijder wel overal welkom
blijven. Dat is een naar bijverschijnsel gebleken,
gevoed door de vele coronathuisblijvers.
Het imago van de motorrijder ligt onder vuur en komt
sinds vorig jaar meer dan ooit negatief in het nieuws.
Daarom is in motorland een campagne aanstaande
onder het motto ‘Luid is uit’.
Dat lijkt namelijk de enige manier om nog gebruik te
kunnen blijven maken van dijken en landweggetjes en
blijft het centrum van menig pittoresk dorpje
toegankelijk.
Willen we voorkomen dat half Nederland verboden
gebied voor ons wordt dan zal de sympathie van de
publieke opinie moeten worden teruggewonnen.
Laten we hopen dat als alle azijnpissers ook weer wat
omhanden hebben en zich vrij buiten de deur kunnen
begeven, zij minder stof tot klagen hebben.
Geniet van de langzaam terugkerende vrijheden.
Hopelijk snel tot ziens op een clubavond…. Karin.
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LET OP!! LET OP!! LET OP!!
Clubavonden gaat nog even NIET door.
De gedragsregels rondom de Corona-pandemie
dwingen ook ons tot deze maatregel. Helaas!!
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

19 mei.
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In de maand april zijn jarig:
Voor zover wij weten niemand van de club…,
maar toch……

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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De toercommissie
Recreatief motorrijden.
Dat mag. Recreatief motorrijden is binnen de gestelde
regels door de overheid niet verboden. Houd je daarbij
wel aan de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en
de overheid.
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Rit 18 april 2021
Vandaag heb ik voor het eerst sinds oktober 2019
weer eens een rit gereden. Sinds corona zijn intrede
heeft gedaan heb ik alleen functionele kilometers
gemaakt maar geen funkilometers.
Het plan was eigenlijk om een Bollentocht te maken
naar een uithoek van het land, namelijk Groningen.
Toen ik van de week de actuele groeistand van menig
tulpenveld daar te zien kreeg, was uitstellen van de rit
de enige optie. Als wij een bollenrit gaan rijden dan
willen wij ook bollenvelden in kleur zien en niet alleen
maar groen.
Wat dan was de vraag. Er lag nog een rit op de plank
die werd goedgekeurd als alternatief.
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Omdat de rit door de Horstermeerpolder voert, aan het
eind van de Middenweg aangehaakt. Een beetje
onnodig om eerst naar Amersfoort te rijden om een
half uur na vertrek weer door mijn woonplaats te
komen. Ik heb er zin in en als ik Ruben en Carina,
Onno, Jaap en Paul aan zie komen rijden, bemerk ik bij
mijzelf dat ik dit enorm heb gemist.
Ik heb Ruben en Carina vorig jaar maart voor het
laatst gezien en gesproken en voor de anderen is het
juli en september voor het laatst geweest. Het voelt
meteen weer net zo vertrouwd als bij de laatste rit.
Vanuit Nederhorst naar Loenersloot de polder in ri Ter
Aase Zuwe met een omtrekkende beweging achter
Schiphol langs waar bij het passeren net een geel DHLvliegtuig opstijgt.
Ondanks de vervuiling dat vliegverkeer net zich
meebrengt blijf ik het toch een machtig gezicht vinden.
Hoe komen anders pakjes en brieven naar andere kant
van de wereld. Dan gaat het per schip en dat verloopt
ook niet altijd vlekkeloos gezien de dagenlange
stremming van het Suezkanaal in Egypte door de Ever
Given. Dat het weer Nederlanders zijn die de boel
oplossen en de karavaan aan wachtende schepen weer
in beweging brengen geeft toch weer aan dat wij
kennis en knowhow in de vorm van bedrijven als Smit
Salvage en Boskalis binnen de grenzen hebben, die
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nog een week daarna ook nog Noorwegen hebben
behoedt voor een ramp.
De rit kent afwisseling van mooie maar ook minder
pittoreske stukken. Verder speelt ook mee dat veel
bomen nog geen blad hebben en het hier en daar
nogal kaal is.
Dat mag de pret niet drukken. Omdat wij natuurlijk
nergens terecht kunnen voor een lunch is het
ouderwets je eigen lunchpakketje en drinken
meenemen. Ergens langs de Amstel staat een koffiebar
bij een visverkoopwinkel waar Jaap ons trakteert op
een lekker kop koffie. (bedankt Jaap) Daar ontvang ik
een gevulde koek die de anderen in Amersfoort al
hebben opgepeuzeld (bedankt Onno).
Het is bij de stop een komen en gaan van fietsers,
motorrijders en automobilisten waarvan de laatsten
een rij vormen bij de visboer.
Verder wordt de plek aangedaan door een grote
Amerikaanse slee, type hoerensloep, die volledig in
020-stijl is aangekleed in de kleuren rood-wit met
nummer 14 en Johan zelf op de motorkap. Daar heeft
de eigenaar natuurlijk enorm bekijks mee en om te
laten zien dat hij de eigenaar is van de wagen, doet de
man, als het drukker wordt, een passend petje op. Nu
maar hopen voor hem (en Onno) dat zijn ploeg
vanavond de wedstrijd van Vitesse wint. (Noot van de
redactie…Ajax-Vitesse 2-1)
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Na de stop via een mix van slingerweggetjes en
N-wegen naar Bloemendaal. Halverwege het kopje van
Bloemendaal beland op een enorme parkeerplaats die
normaliter leidt naar een uitzichtpunt.
Die is vandaag dicht helaas. Een bankje in de zon
wordt net voor onze neus weggekaapt door een
echtpaar waarvan de dame snel een sprintje trok deze
te bemachtigen. Dat is ook eigenlijk prima want sec
gezien hadden alleen Ruben en Carina op de bank
mogen zitten.
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Jaap tovert koffie uit zijn topkoffer en een handig zitje
voor zichzelf om zijn aanstonds te opereren rug te

ontlasten.
Na wat slap geouwehoer, zoals dat hoort tijdens een
stop (wat ik ook gemist heb) gaan Jaap en Paul
huiswaarts en vervolgt de rest de route.
Na Lisse, waar we toch nog iets aan bollenvelden
ontwaren en de rest vermoedelijk schuil gaat onder wit
plastic, gaat de rit enigszins recht-toe-recht-aan de
Haarlemmermerpolder door via Rijnsaterwoude,
Langeraar, Nieuwveen, De Hoef, Wilnis en Portengen ri
Breukelen. Ineens duikt Onno bij Breukelen de A2 op!!
Mijn Garmin was even out of beeld en wellicht was een
stukje snelweg even een korte doorgang naar ….. ik
had even geen idee. Drie afslagen verder toch maar
besloten de A2 ri Utrecht te verlaten om er, na
eroverheen te zijn gereden, weer op te rijden ri
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Amsterdam. Ik weet inmiddels niet meer hoe ik zitten
moet en mijn rechterarm begint te protesteren. (Hoe
moet dat komend week ?)
Door Breukelen via Nieuwersluis, Loenen aan de Vecht
en Vreeland naar Nederhorst.
Back home na een leuke rit met motorvrienden.

Bekijk hier de Rit van18 april
2021: https://www.relive.cc/view/vXOnG5YBpB6
Karin
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Beste leden,
Hieronder staan de clubavonden voor 2021 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.

NOG NIET BEKEND!!!
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Respect
Als tiener werd bij de Australische Ben Felten een
degeneratieve oog ziekte vastgesteld, waardoor hij als
dertiger volledig blind werd. Ondanks de jaren lange
ontberingen en de enorme risico is Ben toch
vastbesloten om zijn kinderdroom na te jagen en
professioneel motorracer te worden.
Samen met voormalig Grand Prix kampioen Kevin
Magee die zelf tijdens zijn race carriere in 36 GP’s reed
en de Spaanse GP van 1988 won. Er werd een plan
gemaakt want Ben wilde het wereld record verbreken
en de snelste blinde motorrijder ter wereld te worden.
Zijn steun en toeverlaat Kevin loodste hem over de
weg met behulp van een analoge radio samen met
Paul Simson die de radiocommunicatie technicus was.
Hij heeft inderdaad het wereldrecord verbroken, in
maart 2018 op een Kawasaki Ninja ZX 10 R, met de
snelheid van 266,716 km per uur.
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Het Blind Speed Kawasaki team, wilde ook deelnemen
aan de Speedweek in 2020, en ook het record
betwisten tijdens de FIM World Speed Trail, een
evenement op het zoutmeer in het binnenland van
Zuid-Australie.
Helaas door de COIVID 19 pandemie beperkingen is dit
uitgesteld tot een andere datum.

Zo zijn er vele verhalen van b.v motor-auto coureurs
die deze handicap hebben en toch alles in het werk
stellen om hun hobby voort te kunnen zetten.
Daar mogen we wel zeer veel respect voor hebben, om
hun dromen onder deze omstandigheden, toch nog
waar te kunnen maken.

Els
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Clubweekend 2021.
Het is nog ver weg, maar voor het geval dat het straks
kan is er vast een datum geprikt.
10 t/m 13 september.
We gaan nog niet iets boeken, maar dan kunnen
geïntresseerden zich vast melden en wat in de agenda
zetten.

Dit zijn vast 3 potentionele locaties.
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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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