Het BMC-tje.
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Baarnse Motorclub.
Opgericht 16 januari 1978.
Kamer van koophandel 40506248.

.

LOOT-clubnummer: 205.
KNMV-clubnummer: 601.
Internetsite: http://baarnse-mc.bleuh.net
E-mail: baarnsemotorclub@kpnmail.nll

Voorzitter: Karin Hogenbirk
karinhogenbirk677@hotmail.com

Penningmeester: Els Wortel
ecmwortel@hotmail.nl

Secretaris en toercommissie: Karin Hogenbirk

Alg. bestuurslid: Onno Mijnhout

Toercommissie: Ruben Steenland.
steenland@kpnmail.nl

Redactie clubblad en kopy adres: Onno Mijnhout
o.a.mijnhout@hetnet.nl

Maand…december.

Jaartal…2015.
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Voorwoord…
December 2015, het laatste voorwoord van dit jaar is
van jullie penningmeester, maar alles over dit jaar is al
verteld, of is gelezen in de clubbladen.
Wat ons volgend jaar brengt is afwachten, raden, en
over ons heen laten komen, laten we daar maar van
uit gaan. Deze dagen zijn echt de donkeren dagen
voor Kerst, de boom staat al in volle pracht in de hoek
van de kamer, de laatste kleine dingen, doe ik deze
week nog even, wat kleine prulletjes, kaarsen,
kleedje,etc. Het heeft wel weer iets, geniet er maar
van, over twee weken gaat alles weer de dozen in, hup
naar zolder. Op het ogenblik kijk ik naar de
herhalingen van een paar jaar Parijs Dakar, dit is echt
altijd een droom van me geweest, om hier aan deel te
nemen, al is het maar om er bij te zijn. Maar helaas
mis ik: De eurotjes, talent, lengte, sponsoren, tijd, en
een goed team, etc.etc. Maar met een gerust hart
denk ik maar, een mens moet toch kunnen dag
dromen niet waar?
Volgend seizoen gewoon weer met de Yamaha op pad,
daar ben ik trots op, en heb er alweer zin in.
Langs deze weg wenst het bestuur de adverteerders
en de leden een mooi en gezond 2016.
Els
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

19 januari 2016.
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Zaterdag 19 december.
Bardienst: Paul de Vries.
Aanvang vanaf 20.00 uur.
‘de Kleurvogel’
Tolweg 1, Baarn.

…Baarn.
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In de maand december zijn jarig…

Bert van Oosten en John Kasius.

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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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
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Mensen, geef nog even aan mij door of je het clubblad
in word of PDF wilt ontvangen. Anders blijf je 2 e-mails
krijgen.
Onno.
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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.
Voor 2016 is alleen de clubavond
van 30 januari al bekend.
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.
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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
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Lidmaatschap 2016.
Het jaar 2015 is alweer bijna voorbij, dus tijd om
het lidmaatschap over 2016 te voldoen.
Het bedrag van €30,00 p.p. a.u.b. overmaken
naar de Rabobank. Nr. NL33Rabo068XXXXXXX.
Contant betalen mag ook tijdens de clubavonden.
Betalen voor 1 maart 2016.
Els
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INLEVEREN TOERBOEKJES.
De toerboekjes kunnen weer worden ingeleverd via de
bekende wegen:
Persoonlijk overhandigen tijdens de komende
clubavond op 19 december of per Post naar het
secretariaat in de polder, of per mail uiterlijk eind
december.

Grt, de Toercommissie.
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UITNODIGING JAARVERGADERING
Het bestuur van de Baarnse Motor Club nodigt bij deze
alle leden uit voor de jaarvergadering op
30 januari 2016.
Aanvang 21.00 uur met aansluitend clubavond.
AGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8

Opening door de voorzitter
Bespreking ingekomen stukken
Bespreking jaarverslag penningmeester
Verkiezing leden kascommissie
Evenementen Toercommissie
Prijsuitreiking Toercompetitie
Rondvraag
Sluiting

Mocht iemand een onderwerp ter bespreking willen
inbrengen dan kan dit vooraf worden ingediend bij het
bestuur.
Indien de jaarvergadering niet kan worden bijgewoond
verzoeken wij afmelding per mail, telefoon, sms of
whatsapp op de bekende nummers en mailadressen.
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Macedonië (deel 2)
De volgende dag heeft vrijwel de hele club zich
ingeschreven voor een bezoek aan Albanië. Daar zitten
we nu zo dichtbij.
Na een ouderwetse wachttijd bij de Albanese grens het
land binnengereden en meteen valt op dat je er alleen
bij hoort als je in het bezit bent van een Mercedes.
Verder zijn bunkers een opvallend item in het
landschap.
Dictator Hoxha heeft tijdens zijn machtsperiode
750.000 bunkers in alle soorten en maten laten
bouwen. Doodsbang voor een inval zijn die dingen op
de meest onmogelijke plaatsen gebouwd

(begraafplaatsen, speelplaatsen, half op de weg).
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Na een koffiestop aan de kustlijn van Pogradec, die vol
staat met communistische bunkerbouwstijl-hotels, een
wandeling door deze bedrijvige stad gemaakt waar
langs de weg rijen mannen staan met oa een fiets met
een kettingzaag en schragen achterop of iemand met
een manshoge bijl. Blijkt dat al deze mensen staan te
wachten op werk. De winter staat voor de deur en
omdat vrijwel iedereen op hout stookt, zijn er zat
mensen die deze werktuigen niet hebben en iemand
moeten inhuren. Zelfs in flatgebouwen wordt gestookt
en gekookt op hout.
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Bij menige flat zie je de houtstammen liggen
opgestapeld op de balkons.
Vrijwel alle verkoop vindt hier nog gewoon plaats op
straat, in de winkels en op de markt.
Een Sigarenboer verkoopt zijn tabak bewerkt of als
bladeren. Naast de tabakskraam zitten een paar
mannen gezellig een saffie te roken. Op de kaaskraam
waar het overigens ruikt naar zes weken oude sokken,
weegt men af op een oude weegschaal met gietijzeren
gewichten.
Menig winkel van Sinkel met allerhande waren.
Blikslagers die je in deze contreien nog volop
tegenkomt. Bakkers die de broden rechtop in de
etalage plaatsen. Dit zijn taferelen die in Nederland ver
achter ons liggen.
Als tegenhanger van deze stad bezoeken wij ook nog
het dorp Linn aan de oevers van het meer, schuin
tegenover ons hotel gelegen. Wel met 15 km water
ertussen. Dit dorp, waar men net 3 weken is
aangesloten op het internet, ademt ook een sfeer van
jaren her. Elk huis heeft een moestuin of druivenstruik,
pruimenboom of kiwiboom op het erf. De kippen lopen
heerlijk door het dorp te scharrelen. In dit autoluwe
dorp spelen de kinderen nog heerlijk op straat.
Als die eenmaal hebben geroken aan een iPad dan is
dat vermoedelijk ook snel afgelopen.
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Als je waar ook ter wereld om je heen kijkt, zie je
soms aparte dingen.
In dit dorp is het de gewoonte een knuffel aan een
touw aan gevel of raam te hangen als zegen voor de
bewoners. Daarnaast een streng knoflook om de
kwade geesten op afstand te houden.
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Vrachtwagens met vreemde bedrijfsnamen en als je
‘ne shitje’ ziet staan betekend dit gewoond ‘te koop’.
Een bezoek aan dit gebied wordt niet compleet
gevonden zonder het klooster Sveti Naum te hebben
bezocht dus zitten we de volgende ochtend op een
nogal winderig dek van een flink schip. In het klooster
uitleg gekregen over de stichters hiervan en de
kleurige iconen. Daarna met een roeiboot over het bij
Nationaal Park Galicia behorende water naar de
bronnen die het meer van Ohrid voeden. Het blijft een
apart gezicht om door het glasheldere water op de
zanderige bodem het water naar boven te zien
borrelen.
Deze relaxte dag afgesloten in het huiskamerrestaurant want dan hebben wij in ieder geval live
muziek. Carla is vandaag jarig en hoewel wij in onze
familie geen fanatieke verjaardagvierders zijn is het
toch leuk hier een feestelijk tintje aan te geven.
De ober ingeschakeld om de muzikanten te vragen een
Macedonisch feestliedje te spelen voor zij van start
gaan met een 45 minuten durende medley die je niet
kunt onderbreken.
Hoewel de man o.k zegt heeft hij helaas niets van mijn
verzoek begrepen.
Als ik dit even later aan de accordeonist ga vragen
duurt het nog even voordat Happy Birthday wordt
ingezet. In allerijl wordt nl in de keuken een bord
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opgemaakt met bananen, slagroom en chocola die als
een Viennetta wordt opgediend.
Na een flinke dosis cultuur is het ook heerlijk een dag
in de natuur door te brengen. Op naar een berghut op
ca 2600m bereikbaar door 2 uur omhoog te hobbelen.
Af en toe helt de Jeep vervaarlijk over maar de
chauffeur stuurt de wagen moeiteloos over de meest
grote keien en rotsblokken en door onmogelijke
geulen. Het uitzicht is de hele rit prachtig.
Een deel van deze route doet mij denken aan een weg
die ik ooit in Frankrijk heb gereden waarvan de keien
steeds groter werden en mijn Transalpje op één of
andere manier alleen maar naar de afgrond wilde
sturen. Van die rit ben ik ’s nachts nog wel eens
zwetend wakker geworden.
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De chauffeurs serveerden op de terugweg een
Macedonische bak koffie. Pikzwart en compleet met
drab. Het kan niet anders dat deze mensen een
geteerde slokdarm en maag hebben.
Na een dag hobbelen in een jeep de laatste dag de
knip gespekt van een taxichauffeur met een lijzigebakelieten-78-toeren-langspeelplaatsnelheid-stem.
Als hij iets stond te vertellen dachten wij alle vier:
‘graag vandaag nog’.
Voor vertrek naar de luchthaven nog wat inkopen
gedaan bij een minimarkt die een hekel aan katten
heeft (denk ik) gezien de tekst op een vriezer gevuld
met ijsjes.
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Terugkijkend op de achterliggende week heb ik veel
gezien en het naar mijn zin gehad, maar dit blijft wel
een eenmalig bezoek. Hoewel: per motor zou ik het
gebied nog wel eens willen doorkruisen want er zijn
mooie stuurweggetjes genoeg. Dat vonden een aantal
Duitsers, allen op een BMW allroad, kennelijk ook want
terwijl ik die week amper motoren heb gezien,
kwamen er de laatste dag maar liefst 11 voorbij rijden
op weg naar ongetwijfeld een andere prachtig stuk
Macedonië.
Karin.
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De zoektocht naar de historie van de BMC.
In februari 2012 kreeg ik na de vergadering van de
Amerpoort een kaartje van Mark, het was van de
Domeinrit 1950, ik wist al wel dat er in het verleden de
BMC bestond, maar slapende was, dus nooit
opgeheven. Want bij de heroprichting is er
toestemming gevraagd aan twee oud leden of wij de
naam Baarnse Motorclub mochten gebruiken.
Mijn belangstelling is groot, dus ga ik op onderzoek uit,
wat zeker niet makkelijk zal worden. Ik begin met wat
mailtjes naar: K.B in Den Haag, Kamer van
Koophandel, KNMV, Baarnse Courant, en nog wat
instellingen, helaas niets. Een mail naar Vliegbasis
Soesterberg,hun reactie is, wij weten van niets, maar
het Paleis heeft ook Domeinen. Nog wat personen
gebeld, helaas, dan maar een oproep in de Baarnse
Courant, en ja hoor een bericht van de Hr v.d. Berg,
snel daar naar toe, zijn vader was mede oprichter
maar was nooit lid geweest, er is ook een vlag geweest
een drie hoek blauw met zwarte letters BMC erop, een
lid heeft voor een tombola een slee gemaakt met de
letters BMC, zelfs een paar foto’s gekregen, en of ik
zijn twee zeer oude motorfietsen even wil bekijken,
daar zeg ik geen nee tegen. Wat een schoonheid, wat
een historie staat daar, geweldig. Wat nieuw voor me
was, is als je vroeger een motorfiets kocht, was het
kenteken van linnen, die altijd mee ging naar de
volgende motor, dus zolang je een motor had, had je
altijd hetzelfde kenteken.
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Een oproep naar het Groene Graf in Baarn, direct
contact met de eigenaar die bij me langs komt, om het
verhaal te noteren, en wat foto’s te scannen voor op
de site, zo dat is weer een stapje verder.
Een week of twee later een belletje van een mevr. uit
Soest, zij had mijn oproep gelezen, haar man was lid
geweest, en vroeg of ik eens langs wilde komen voor
wat foto’s etc. Natuurlijk, ik naar Soest. Wat een
ontvangst, een zeer oude dame van 88 jaar, met
verhaaltjes, namen, ik zat op een roze wolk met al die
info. Wat ook zeer toevallig is,met hun trouwen
hebben zij een tekening gehad van vrienden van de
BMC, en laat dat nu dezelfde tekenaar zijn die het
kaartje van de Domein rit heeft getekend, toeval of
niet. Veel leden werkten op het Paleis en kregen
toestemming om een motorrit in en om het Paleis te
houden, ja hoor de Domeinen. Maar helaas kom ik
weer niet verder met mijn zoektocht, wel veel
krantenknipsels over de BMC vanaf 1946 tot 1962.
Mijn zoektocht loopt vast, ik weet het niet meer wat
nog te doen, ik laat alles maar een tijdje met rust,
misschien komt het wel weer op mij pad, wie weet,
geduld is een schone zaak.
Maar dan een mail van het Groene Graf, RTV Baarn wil
een uitzending maken over oud Baarn, of ik zin heb
om hier aan mee te werken, over de motorclub, kan ik
volgens hem mooi een oproep doen of er nog iemand
is die mij verder kan helpen, hier wil ik even over
nadenken, ik op tv, ik twijfel,maar ik doe het wel, deze
kans is misschien wel de laatste om nog iets te weten
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te komen.
Na een leuk intake gesprek, besluiten we dat we er
voor gaan, alles wat ik weet vertel ik aan de
medewerkers van RTV Baarn, ook is het voorstel om
de dame uit Soest ook te vragen, onder tussen bijna
90 jaar, dat zal geweldig zijn.
En ja hoor, wij naar Soest, waar we hartelijk worden
ontvangen door mevr. en haar dochter. Na de koffie,
gaan de opnames beginnen, nou wat een uitstraling
heeft mevr. en alles weet ze nog, wat hebben we om
haar gelachen, maar dan ben ik aan de beurt, wel wat
spanning, maar het is ook niet mis om zomaar in de
belangstelling te staan.
Waar ik ook zeer trots op ben, de dochter heeft nog
wat prijzen en medailles mee genomen die ik even
vast hebt gehouden, een geweldig gevoel.
Ook Jan v. Slooten en mijn broer Gerard, werden een
dag eerder gefilmd, en vertelde over de huidige BMC,
alleen was het de bedoeling dat de motoren ook
gefilmd werden, maar helaas is dat niet gebeurd.
De uitzending is mij reuze mee gevallen, altijd vreemd
om je zelf op de tv te zien en te horen.
Wel twee leuke reacties ontvangen, de dochter van
Ries Kooy, heeft nog foto’s, en een ander heeft nog
kiekjes van zijn vader die lid van de club was, na de
feestdagen komt hij met zijn broers langs om bij te
kletsen, weer een stapje verder, niet alles staat in dit
stukje, ander lezen jullie met kerst nog het blad, en
dat is niet de bedoeling,
Groeten Els.
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Op de volgende bladzijden het artikel uit de Baarnse
Courant van 27 november 2015.
En een link naar de RTV Baarn uitzending waarin Els
de hoofdrol speelt, over haar zoektocht naar de
Baarnse Mc-historie.
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Klik de link hieronder voor de RTV Baarn-uitzending op
Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=KYrTxlFA4c&feature=youtu.be
Hallo allemaal,
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ik heb een nieuwe vitrinekast gebouwd en ga mijn
oude verkopen.
De afmetingen zijn 122cm hoog 83cm breed 26cm
diep.
Ik vraag E150,- omdat het glas zo duur is.
Voor interesse, mail me. mgrob@casema.nl

Groetjes Marcel Grob.
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