Het BMC-tje.
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Voorwoord…
We hebben intens afscheid genomen van Henk, het was
indrukwekkend en emotioneel, tijdens de afgelopen
clubavond kwam Hetty met haar kleinzoon Bryan even
langs, dat was een mooi moment.
Maar die lege stoel zal altijd blijven, Henk je blijft altijd één
van ons.
Het seizoen ligt achter ons, geen verhalen meer over
toertochten in dit blad van te veel: drempels, bekeuringen,
stoplichten, n-wegen, een mullig zandpad, plotseling over
stekende dieren, help ik moet tanken, of wat duurde het
inladen weer lang, een rit van het jaar ervoor in je miep, of
3x is scheepsrecht met een vrije val. Maar wees niet
ongerust dit alles komt in 2019 zeker weer in het blad als
we allemaal eens een stukje schrijven.
Afgelopen clubavond was het stilletjes, maar laten we
afspreken dat we er 8 december een top avond van
maken, lekker druk dat geeft een heerlijk gevoel.
Wil je die avond bardienst draaien laat het me weten als
het erg druk wordt kan ik het niet alleen aan.
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Het bestuur wenst de adverteerders, en alle leden en
aanhang een gezond en pechvrij jaartje toe.

Els.

Allen fijne kerstdagen en een
mooie jaarwisseling gewenst!!!
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Zaterdag 8 december

Clubavond!
Aanvang 20.30 uur.
Bardienst: Els & …….
‘de kleurvogel’, Tolweg 1,
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

15 januari.
-

-

-

-

-
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In de maand december zijn jarig:
Bert van Oosten en John Kasius.
Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Lidmaatschap 2019
Het einde van het jaar is in zicht, het nieuwe jaar gaat
zich aankondigen, tijd om het lidmaatschap over 2019
te voldoen.
Betalen a.u.b. voor 28 februari 2019.
Het bedrag is E30,- p.p.
Els
-

-
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-
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van Heerdt motoren heeft ons laten weten volgend jaar te
stoppen met adverteren in ons blad.
De Baarnse Motor Club bedankt van Heerdt motoren voor
de jarenlange fijne samenwerking.

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

Schluß!!
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Het was me het weekje wel……………
Om te beginnen vroege dienst.
Dat betekent om 05.18 uur op, en 06.00 uur beginnen,
tot 1400 uur.
Op maandag aansluitend naar de bloedbank om voor
de 283e keer plasma te geven.
Helaas werd er niet goed geprikt, en de aftap van witte
bloedlichaampjes stopte na 150 cl. Aan de andere arm
prikken mocht niet, dus vlug de roze koek en koude
chocomel naar binnen gewerkt en weg.
Dinsdagmiddag stond een bezoek aan de oogarts op
het programma. Ivm een erfelijke aandoening in de
familie had ik me aangemeld voor onderzoek.
Met de auto komen mocht niet, want de ogen werden
gedruppeld om de pupillen te verwijden, en dan kan je
wazig en/of dubbel gaan zien.
Dus na het werk eerst naar huis en dan met de bus
naar het ziekenhuis. Leuk is wel dat je dan met de bus
eerst half Zwolle ziet, want in de stad zelf kom ik niet
veel.
Na het bezoek zag ik inderdaad heel de wereld door
een soort matglas, en pas laat in de avond werd het
wat minder.
De woensdag had ik vrij genomen omdat het wazige
zicht tot 24 uur kon duren, en dat is geen werken
natuurlijk. Wel eind vd middag nog ff naar de zaak
voor een loopbaangesprek en dat duurde tot 17.30 u.
Wanneer je dan de Vinexwijk Stadshagen weer in wilt,
is het aanschuiven in de file!!!!!
S ’avonds nog ff naar Kampen om een via marktplaats
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gekochte gaskookplaat voor zoonlief op te halen.
Donderdag na het werk naar de binnenstad, waar
zoonlief een appartement heeft gehuurd met z’n
vriendin. Er moest Vinyl worden gehaald, en omdat ik
een trekhaak heb gingen we met een aanhangwagen
naar Leen bakker. Echter, het was een afneembare
trekhaak die ik er nog nooit op gehad had.
Na een half uur kloten bij de boedelbakverhuurder zat
het ding ineens vast, geen idee hoe dat gelukt was.
Dus de aanhangwagen erachter en de 2 rollen Vinyl
halen. Nick z’n appartement is op de 1e verdieping, en
2 rollen vinyl van 4 meter door het trapgat omhoog
kostte ook nogal wat moeite en heen en weer steken.
Vrijdag werken we tot 13.00 uur en 13.30 uur was ik
bij Bo-rent om een bus van 11m³ te huren.
Vanmiddag gaan we Nick verhuizen.
Eerst op de Raaigras 2 kasten, een compleet bed en
wat doosjes en tassen. Dat viel nog mee.
Toen naar het adres van z’n vriendin.
Die woonde op 8 hoog, dus 4x met een volle lift.
De bus zat helemaal nokkie vol. Toen naar de
binnenstad naar het appartement. De zijdeur van de
bus bleek aan de verkeerde kant te zitten, dus een
paar honderd meter achteruit de eenrichtingsstraat in.
En alles weer een verdieping omhoog sjouwen.
De bus moest voor 17.30 uur terug zijn, anders werd
het duurder, en om 17.28 uur draaide ik bij Bo-rent
(ietwat verhit) het hek binnen.
Pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff.
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Zaterdagochtend ook weer 06.00 uur op voor een
dagje fijn overwerken, dus je snapt dat ik de
zaterdagmiddag niet veel meer waard was.
Het is dat we Ruben op zouden pikken op weg naar de
clubavond, anders weet ik niet of ik gegaan zou zijn.
De clubavond was niet erg drukbezocht.
Els, Marcel, Ruben, Jaap, Hetty met kleinzoon Brian,
Akke en moi. Klein groepje is vaak wel gezamenlijk
lekker babbelen.
En dan vandaag (zondag 18 november).
Prachtig mooi weer, maar met nog maar 1 graad om
11.55 uur niet heel aantrekkelijk om te gaan rijden,
maar het moest.
Waarom? Omdat ik een flesje benzine conservering
had gehaald, en er winterse buien verwacht worden
aankomende week, dus vandaag is het laatste
‘pekelvrije’ weekend waarschijnlijk. Alhoewel er bij ons
al een keer gestrooid is op de hoofdwegen.
Om het nuttige dus met het onaangename koude te
verenigen had ik vorig weekend al een concept
Mijnhoutoer 2019 uitgezet, en vandaag zette ik m in
de Garmin en op pad!! De tank moest leeg om Esso
Synergie (1,73/ltr!!!) te kunnen tanken met de
conserveer-toevoeging. Ik kan jullie nu al wel vertellen
dat de concept Mijnhoutoer waarschijnlijk wel de
definitieve wordt. En dat zonder onverharde wegen!!!
Ik heb echt m’n best gedaan om die te vinden, maar
helaas…..
Via de foto’s licht ik een tipje van de
sluier op qua route.
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Tegen half 4 stond de XJR met vers sap in de tank, en
vet op de ketting, wielen van de grond, en afgedekt
met een hoes klaar voor de winterslaap.
Alleen de accu moet ik van de week nog verwijderen.
Ik heb al eerder gezegd dat dit een uitermate fijn
toerseizoen was, maar dat is nu definitief Schluß!!
Grtzzzzzzzzzz, Onno.
Beste leden,
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Hieronder staan de clubavonden voor 2019 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.
26 januari jaarvergadering/clubavond.
23 februari
16 maart
13 april
11 mei
29 juni BBQ
21 september
26 oktober
23 november
14 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
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UITNODIGING JAARVERGADERING
Het bestuur van de Baarnse Motor Club nodigt
bij deze alle leden uit voor de jaarvergadering
op zaterdag 26 januari 2019.
Aanvang 21.00 uur met aansluitend clubavond.
AGENDA
1 Opening door de voorzitter
2 Bespreking ingekomen stukken
3 Bespreking jaarverslag penningmeester
4 Verkiezing leden kascommissie
5 Terugblik clubactiviteiten
6 Vooruitblik evenementen Toercommissie
7 Prijsuitreiking Toercompetitie
8 Rondvraag
9 Sluiting
Indien de jaarvergadering niet kan worden
bijgewoond meld je dan af per mail, telefoon,
sms of whatsapp naar de bekende nummers en
mailadressen. (zie index)
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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.
Bij sommige bedrijven geldt dit alleen op bepaalde artikelen of
bepaalde diensten. (bijv. bij Euromaster alleen bij een apk).
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, Wehkamp,
Thuisbezorgd.nl, Mediamarkt, AH, Expert, Jysk, Bart Smit, Otto,
Samsung, BonPrix, Greetz, Huisdiersuper, Intertoys, Douglas,
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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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Toerboekjes
Raap al je toerblaadjes bijeen.
Benzinebonnen van de verste, met de motor bereikte
vakantieplaats of plaats van een toertocht.
Ook toegangsbewijzen voor motorevenementen tellen
mee.
Kortom: het is weer toerboekjesinlevertijd.
Lever het in bij Ruben of Karin op de komende
clubavonden in november of december.
Scannen en mailen kan natuurlijk ook.
De toercommissie.
-
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Toerreglement
Als club hanteren wij al een flink aantal jaren hetzelfde
toerreglement.
Wellicht dat deze eens aan een herziening toe is.
Daarom vragen wij allen die meedoen aan de
toercompetitie hier eens naar te kijken en aan te
geven of je er veranderingen in aangebracht zou willen
zien.
Zo ja, welke veranderingen en waarom.
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Eventuele op- of aanmerkingen graag uiterlijk vrijdag
11 januari naar de clubmail sturen.
baarnsemotorclub@kpnmail.nl
De Toercommissie.
P.s. Het regelement zat bij het clubblad november,
maar bevatte een fout.
Artikel 12 vervalt. Daar is namelijk tijdens een
jaarvergadering al eens over gestemd.
De wisselbeker komt niet meer definitief in het bezit
van een lid, maar blijft een jaar bij de winnaar van de
toercompetitie op de schoorsteenmantel staan, waarna
de trofee weer ingeleverd mag worden voor de
winnaar van het volgende toerseizoen.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wintertijd is komkommertijd wat betreft verhalen voor
dit blad.
Wil jij ook iets kwijt over je persoonlijke auto/motorgeschiedenis, wil je zomaar iets kwijt of heb je
ergens een leuk verhaal gehoord….schroom niet en
stuur het naar de redactie.
Alvast bedankt!!
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Heel iets anders dan motoren
Dit jaar alweer voor de 9e keer georganiseerd;
‘Namen noemen’ bij de Amerpoort in Baarn.
Een instelling voor bewoners met een beperking, ook
worden hier elk jaar de vrachtwagen en motorrun
gehouden.
‘Namen noemen’ houdt in om gezamenlijk op welke
manier dan ook herinneringen op te halen over
personen die men heeft verloren, ieder doet dit op
haar of zijn manier.
Vanavond afgesproken met een oud collega, en als we
het terrein oplopen zullen we de hele route begeleid
worden door honderden fakkels, stormlantaarns,
duizenden kaarsjes, en vuurkorven, dit geeft het
geheel iets sprookjesachtig.
Dit jaar hebben 15 kunstenaars op een creatieve
manier weer projecten bedacht om deze avond
verschillende thema’s te geven.
We komen bij de knuffelstenen, en ik zie hoeveel
bezoekers en bewoners, ook ik, deze even aanraken,
en weer verder lopen.
Een stukje verderop zijn er de witte vlinders, ieder
hangt er een op, en in het licht dat omhoog straalt is
het gevoel dat zij omhoog vliegen, indrukwekkend.
In een lang lint lopen we naar harten die in elkaar
overlopen, hier mag je namen opschrijven van de onze
dierbaren.
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We passeren een video project van een
zandkunstenaar die bezig is, als je behoefte hebt mag
je, je vrije gedachten hier op los laten, indrukwekkend
hoe men met zand en licht iets kan uitbeelden.
Dan komen we aan bij een gigantische gedekte tafel
met kaarsen, bloemen etc, we noteren namen van
personen op een bordje waar we nog eens graag mee
willen eten, apart, maar zeer intens.
Bij de vijver aangekomen staan we stil, een briefje en
kaars, worden met een bootje naar het midden
gebracht, en op het water gezet, en als ik boven sta en
al die lichtjes zie die op het water drijven, is het stil,
wat een belevenis.
Passeren nog meer activiteiten, en het eindpunt is in
zicht, het weiland bij de boerderij daar is een zee van
licht, en ook het eindpunt van deze prachtige route.
We genieten nog na van deze avond met heerlijke
chocomel, toefje slagroom en een punt appeltaart.
Dit alles is waar gemaakt door 125 vrijwilligers, en met
2400 bezoekers een fantastische avond, volgend jaar
weer.

Els
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Hoverbike
De vliegende motorfiets is een feit.
Ruim 130.000 euro kost de hoverbike, zoals de
uitvinders hem noemen.
Eigenlijk is het een soort drone waar één persoon mee
de lucht in kan. In Dubai oefenen politiemensen al met
de vliegende motorfiets en hij is nu ook te bestellen op
de website van Hoversurf: een Russisch-Amerikaanse
start-up.
http://www.welingelichtekringen.nl/tech/736101/politi
e-in-dubai-krijgt-futuristische-vliegende-motor.html
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Het achterwiel is niet meer dan een grote ventilator die de
motorrijder fris houdt en zijn achterste ontspant.
Neemt hij een bocht te snel en het gebruik van zijn
achterrem laat die grote ventilator stoppen, dan zal je zien
dat de motorrijder zal beginnen zweten en zijn achterste
verkrampt.
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4-wielers
Net als Onno reed ik al motor voor ik mijn
autorijbewijs behaalde en deed tot dat moment alles
per tweewieler. De eerste 2 winters was het af en aan
glad waardoor ik vaak met de bus naar mijn werk
moest. Omdat ik toen al een hekel had aan de
dienstregeling van een ander, na het behalen van het
roze papiertje, toch maar eens naar een auto gaan
kijken.
Mijn eerste auto werd een
lichtblauwe Ford Fiësta
Bravo 1100.
Op 4 december 1984
gekocht bij ‘Dick Visser’s
Autobedrijf’ in Naarden
voor 5350 gulden.
Ik had al wel ergens een
proefrit gemaakt in een
VW Golf automaat waar ik wel oren naar had, maar de
Golf was een erg kale wagen met een karig interieur
die nog 7000 gulden zou moeten kosten.
De Fiësta was een fijne auto met een lekker compleet
dashbord. Er bleken veel van deze wagens rond te
rijden, want bij de Rabobank waar ik toen werkte,
hadden 2 collega’s exact eenzelfde exemplaar qua type
en kleur.
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Als wij onverhoopt op hetzelfde kantoor werkten
stonden de Fiësta’s als drieling naast elkaar
geparkeerd. Bij deze auto is ooit de linkerdeur aan gort
gereden door een onbekende dader (1100 gulden
schade), heb ik sleutels kapot gedraaid in de
benzinedop en sprong ooit een veer van de
richtingaanwijzer zodat ik op een lange rit naar huis,
2 uur lang de handel vast heb kunnen houden.
Ik heb deze auto bijna 7,5 jaar gehad en was de
jongste tot nu toe (5 jaar oud bij aanschaf).
Het laatste jaar reed ik meer motor dan auto en was
mijn Fiësta verworden tot boodschappenwagen.
Toen het apk-tijd was en ik een reparatiekostenraming
van 600 gulden in het vooruitzicht kreeg, de mazzel
gehad de auto, op 6 mei 1992, zonder apk te kunnen
verkopen voor 700 gulden.
Toen ik eind 1995 naar Lelystad verhuisde had ik geen
eigen auto. De eerste periode met de motor naar
Breukelen, Loenen aan de Vecht, Vreeland of
Loosdrecht. Dat was toen ook het handigst met die
vreselijk lange files op de A6. (de verlengde A27 was
nog in de maak). Ik kon
toen een uur later dan
mijn partner de deur uit
om hem in de file bij
Muiderberg op zijn dak te
tikken. Toen hij zijn bedrijf
startte in Lelystad en
alleen de auto een paar
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dagen in de maand nodig had voor afspraken, kreeg ik
een grijze Nissan Primera station tot mijn beschikking.
Daarvan heb ik eens de hele rechterzijkant in de soep
gereden zonder dat ik dat meteen in de gaten had. Na
een paar weken vakantie was er in de straat bij mijn
werk in Loenen aan de Vecht een betonnen paaltje
teruggeplaatst dat er al jaren niet meer stond. Ik zette
zoals altijd de auto op zijn plaats door een stukje
stoeprand mee te nemen en hoorde een ongelooflijke
rotklap, maar constateerde dat alle bumpers er nog op
zaten. Kortom: niets aan de hand.
Tot ik later naar een ander kantoor moest, mijn brood
was vergeten uit de auto te halen, zicht kreeg op de
rechterkant en een hartverzakking kreeg van de
schade die ik, van voor naar achter, had veroorzaakt.
Gelukkig bood de abusievelijk aangehouden all-risk
verzekering vergoeding voor de fikse schade.
Een jaar later werd deze auto ingeruild voor een
gloednieuw exemplaar. Deze, op gas en benzine
lopende Nissan en uitgerust met airco en elektrische
ramen, was een fantastische auto. Door beide tanks te
vullen was de actieradius genoeg om naar middenFrankrijk en terug te cruisen en alle tankstations
lachend voorbij te rijden.
Toen ik alleen terugkeerde naar het Gooi en domicilie
vond in Laren stond een paar maanden later de winter
voor de deur en mijn broer ook, met een zwarte
Citroën Saxo.
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Die had hij voor 1350 gulden
gekocht als één van de
weinige ongeschonden
exemplaren uit een partij
schadeauto’s. Er hoorde een
immense sleutelbos bij
waarvan ik de eerste dagen
even moest uitvogelen welke
sleutel bij welk slot hoorde.
Deze auto is op 8 januari 2001 in het donker in de
straat gezet en omdat ik in het donker wegging en
weer thuiskwam, de eerste 3 dagen met mijn
ruitenwissers aan gereden, omdat ik de schakelaar niet
kon vinden. Eenmaal bij daglicht bleek de Saxo meer
groen dan zwart wat nog enige wasbeurten heeft
gekost. Het was een zwabberwagen bij stevige wind en
ik moest er ook niet al te fanatiek mee remmen, maar
het was een lekker karretje. Omdat ik toen best vaak
lange ritten reed heb ik op een gegeven moment een
goede radio-cd-speler aangeschaft die een derde van
de waarde van de Saxo vertegenwoordigde en daarna
in nog twee auto’s heeft gespeeld. Wat bij al mijn
auto’s de reden was, kwam ook deze niet door de apk.
De opvolger van de Saxo werd een Rode Suzuki Swift.
De duurste auto die ik tot nu toe heb gehad.
Voor E3250 gekocht bij garage Tepper in Hilversum op
31 mei 2002. Deze auto rook bijna nog nieuw en was
(echt waar) van een oud vrouwtje geweest.
Mijn werkgever, toen rijdend in een Audi sportwagen,
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kwam naar mijn nieuwe bezit
kijken en sprak de
legendarische woorden;
‘vanaf nu zal jou vervoer
steeds nieuwer, groter en
duurder worden’.
Deze Swift had helaas geen
sterk gestel. Elke apk was er
wel iets. In 2006 zou deze
auto alleen nog door de keuring kunnen komen na een
giga-reparatie voor een giga-bedrag. Dat had ik niet
dus naar de sloop met E50 als opbrengst.
Na de Swift weer een paar jaar autoloos geweest,
maar in januari 2012 kwam via Carina de Mitsubishi
Colt uit 1992 in mijn bezit. Gekocht voor E600 en
(mede door inspanningen van neef Guido) maar liefst
6 jaar lol van deze auto gehad. De enige minpunten:
de enorm lage zit (werd pas lastig na een
knieblessure) en de startonderbreker.
Ik heb meermalen, na bezorging van reispapieren in
villawijken in Hilversum en omstreken, verplicht langer
voor de deur gestaan omdat ik de code van deze
onderbreker weer eens niet goed had ingedrukt, met
soms een bezoekje van de beveiliging tot gevolg.
Ik ben ook meermalen beschenen door aan villa’s
gemonteerde lichtbundels als men het niet vertrouwde.
In het ergste geval duurde het enkele minuten voordat
de boel weer werd vrijgegeven. Ik hoef niet te
vertellen dat dit soms erg ongemakkelijk was, zeg
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maar gerust gênant. Ondanks dat en mijn
onhandigheid, was ook dit een lekker scheurijzer.
Toen ik mijn rode, inmiddels 25 jaar oude monster op
de oplegger van autobedrijf de Ooijevaar, (na
incassering van E130 aan schrootwaarde) de straat uit
zag rijden, werd ik daar toch wel toch wat weemoedig
van.
Sinds maart 2017
ben ik weer
autoloos. Het is wel
lekker
overzichtelijk.
Geen ‘stress’ meer
omdat er weer een
apk aan zit te komen.
Terugkijkend op mijn autoverleden (waar bewaarde
agenda’s en rekeningafschriften al niet goed voor zijn)
kan ik vaststellen dat mijn auto’s niet duurder, groter
en nieuwer zijn geworden maar wisselend qua prijs,
leeftijd en kwaliteit zijn geweest.
Hopend op een zachte winter zal ik mij voorlopig
twee-wielend op de weg blijven begeven.

Karin.
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