Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Als men de kalender deze maand eens goed bekijkt
wordt hij erg dun, de laatste bladzijde alweer voor
2019. De laatste clubavond, de laatste bladeren die
vochtig van de regen en de eerste nachtvorst zich een
baan naar beneden zoeken.
Maar ook het kopy wordt minder, alle motoractiviteiten
zijn ten einde, maar toch wil men een leuk dik clubblad
via de mail ontvangen, daarom wacht ik vol spanning
af wat er allemaal te lezen valt deze maand na de
vorige oproep in het blad.
Want zelfs diegenen die maandelijks iets schrijven
weten onderhand ook niet meer, wat er nog te
vertellen is eind van het jaar. Daarom een kort
voorwoord, mijn pen is leeg, volgend jaar maar weer
met frisse moed iets proberen te schrijven, net als
jullie.
Maar voor dat we dit jaar afsluiten maken we een
afspraak om met z’n alle naar de laatste clubavond te
komen, ……..tot 14 december!
Het bestuur, de toercommissie en de redactie, wensen
jullie een mooi, gezond, en pechvrij 2020.

Els
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Zaterdag 14 december.

Clubavond
Aanvang 20.30 uur
Bardienst: ……???…….
‘de kleurvogel’, Tolweg 1.


Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:
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7 januari 2020.
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In de maand december zijn jarig:
Bert van den Oosten en John Kasius.

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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UITNODIGING
JAARVERGADERING
Het bestuur van de Baarnse Motor Club nodigt
bij deze alle leden uit voor de jaarvergadering
op zaterdag 18 januari 2020.
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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Namen noemen
Ik hoor Els al enige jaren over ‘Namen noemen’ bij
Amerpoort. Op de site van Amerpoort staat hierover
het volgende vermeld: ‘Namen Noemen is het leven
vieren, herinneringen koesteren en verhalen delen
door verschillende kunstvormen’.
Omdat ik ook eens wilde ervaren wat dit nu precies is,
afgelopen 8 november met Els en haar oud-collega
Ursula afgesproken. Dat hier veel animo voor is blijkt
wel uit de filevorming aan beide zijden van de
Zandheuvelweg waarvoor verkeersregelaars nodig zijn.
Dan heb je met een tweewieler toch wat voordeel.
Die kon ik aan de overkant achter het muurtje kwijt.
Ik was rijkelijk vroeg en raakte aan de babbel met een
bewoner die alle voorbijgangers groette.
Het is Richard die reikhalzend uitkijkt naar zijn broer.
Die broer zou in een zwarte auto rijden, maar daar zie
je natuurlijk geen zak van in het donker.
Omdat ik constant werd bevraagd door bezoekers,
mijn gele hesje maar even uitgetrokken. In het half
uur dat ik bij de poort heb gestaan zijn enorm veel
mensen gepasseerd. Bewoners met familie of
verzorgers maar ook veel mensen van buitenaf.
Als Richard is herenigd met zijn broer en ik even later
met Els en Ursula de route start, ervaar ik meteen dat
Els niets teveel heeft gezegd. Ik was wel
gewaarschuwd dat het met een lach en een traan
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gepaard zou gaan. Nu ben ik een enorme jankerd als
het om dit soort evenementen gaat, dus bij de eerste
kunstvorm ‘trap naar de hemel’ kon je mij eigenlijk al
wegdragen. Wat symboliek al niet (in dit geval dus
wel) met een mens kan doen.
De hele route is verlicht met fakkels, stormlampen en
vuurkorven. Alleen dat geeft een heel bijzondere sfeer.
Alles waar je namen of een boodschap in of op kwijt
kunt is even indrukwekkend.
Een hevig geëmotioneerde mevrouw laat de naam van
een dierbare door een kunstenaar in de lucht
schrijven. Heel bijzonder. Ik ben geen knuffelaar of
beter gezegd hugger, maar deze vrouw verdiende een
welgemeende omhelzing. Je kunt schrijven in zand ala-de zandkunstenaar.
Er staat
een enorm
grote, fraai
gedekte
tafel
midden op
een veld
met als thema: met wie zou jij nog wel eens aan tafel
willen zitten. Je kunt hiervoor een bord beschrijven en
op tafel zetten. Je kunt namen laten zingen door een
paar dames.
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Bij een paar vrouwen in oud, grijs PTT-kostuum met
pet kun je een kaart sturen aan de Hemel
(Engelenlaan 1, 1234 OV in Hemelse Sferen).
De post kun je kwijt in een brievenbus bij de
Hemelpoort. Heel bijzonder vond ik de bakjes met
lichtje plus gekleurd papier met namen of bericht die
door mensen in een bootje met eerbied op het water
werden geplaatst.

Buiten de gememoreerde herdenkmomenten heb ik
een flink aantal zeker niet minder indrukwekkende
nagedachtenisuitingen bewonderd.
Ik was blij dat het donker was want er stroomde
voortdurend een waterval over mijn wangen.
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Aan het eind van de wandeling kan voor een E1 o.a
een warme chocomel met slagroom of koffie en een
puntje appeltaart of muffin worden genuttigd.
Een heel prettige manier om een emotionele wandeling
mee af te sluiten.
Ik weet nu al dat ik volgend jaar weer van de partij
ben.
Karin.
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Bovengemiddeld slim??
Een gemiddeld huishouden heeft 93 elektronische
apparaten, las ik. Als ik ‘gemiddeld’, en afgeleid
daarvan termen als ‘modaal’, ‘midden’, of
‘middenklasse’ lees krijg ik altijd een beetje jeuk.
Hele volksstammen zijn hun leven lang tevreden met
‘gemiddeld’ zijn en vinden Jan Modaal een
geuzennaam. Ik probeer altijd met een boog om het
‘gemiddeld’ moeras te lopen, een overblijfsel van m’n
jeugd, waarin ik het voortdurend gevoel had
‘benedengemiddeld’ te zijn. Dan ga je later wat
overcompenseren.
93 apparaten!! Welke idioot heeft er 93 apparaten in
z’n huis??
Wij zijn nog met z’n tweeën thuis, dus die 93 zouden
we sowieso niet halen, leek me.
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Toch maar eens tellen in huis en schuur.
Ik kwam op 76 inclusief lampen. Maar als je ook
apparaten meetelt die opgeladen moeten worden als
mobieltjes, laptop e.d dan loopt het aantal al op.
Toch net ff ‘benedengemiddeld’, al vind ik het toch
veel, 76 snoer-apparaten.
De hedendaagse mens functioneert blijkbaar niet meer
zonder apparaten. En ik ben bang dat t nog veel erger
gaat worden. De ‘slimme’ apparaten zijn aan een
opmars bezig. De ‘slimme’ deurbel, waarbij je op een
app kunt zien wie er voor de deur staat als je niet thuis
bent. De ‘slimme’ koelkast, die je vertelt als de melk
op is, ‘slimme’ thermostaat die via een app op je
telefoon weet dat je er aan komt en de kachel vast aan
doet….. Nog ff en we hoeven zelf helemaal niet meer
na te denken. En hoe minder je zelf hoeft na te
denken, hoe ‘gemiddelder’ je wordt.
Eigenlijk hoop ik dat niet mee te maken, die ‘slimme
apparaten’-periode. Maar ik weet ook wel dat het op
een gegeven moment toch gaat gebeuren.
Maar tot die tijd zal ik zelf proberen ‘bovengemiddeld
slim’ te zijn zodat ik die apparaten niet nodig heb.
Dus zelf een lijstje voor de boodschappen maken, zelf
de kachel aan/uit doen, en niet willen weten wie er
voor de dichte deur staat als je niet thuis bent.
Volgens mij doe ik dat nu al ruim 55 jaar….

Onno.
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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.
18 januari 2020…………………….?
Overige data volgen.
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Toerboekjes

Toerjaar 2019 is nagenoeg ten einde.
De toerboekjes kunnen dus weer worden ingeleverd
tijdens de clubavonden van november en december.
Lukt dat niet dan is scannen en mailen nog een
mogelijkheid.
Foto’s van toerblaadjes appen mag ook.

Dit kan per mail, post of in natura bij de toercommissie
tot eind december.
Grt, Karin en Ruben.
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Lidmaatschap

2020

Tijdens de bestuursvergadering hebben we besloten
om het lidmaatschap voor 2020 te verhogen naar
€35,-p.p
Al vele jaren hebben we het niet verhoogd, maar om
de club in 2020 gezond te houden ontkomen we er niet
aan.
Dus willen jullie a.u.b. het lidmaatschap voor 2020
over maken of betalen tijdens de clubavonden, maar in
ieder geval vòòr 29 februari 2020.
Els.
- - - - - - - - - - - - - - -
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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, 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,
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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.

Beste leden,
Het gebeurt iedereen wel eens. Voor je het weet heb je online
een bestelling gedaan en kom je er daarna pas achter dat je
het ook via SponsorKliks had kunnen, nee, had moeten doen.
Balen. Want daar loopt de Baarnse Motorclub geld mis!
Euro's die de Baarnse Motorclub goed had kunnen gebruiken.

16

Één van de meest effectieve methoden om SponsorKliks niet
meer te vergeten is het installeren van de zogenaamde
SponsorKliks Bestelknoppen.

Binnen enkele seconden voeg je jouw favoriete webwinkels toe
aan je internetbrowser. Je hoeft dan in het vervolg niet eerst
naar de SponsorKlikspagina van BMC.
Dat scheelt BMC aanzienlijk in de sponsorinkomsten. Want na
verloop van tijd weet je niet beter dan dat je alleen nog maar
via deze bestelknoppen bestelt!
En zeker nu de piekmaanden eraan zitten te komen, met Black
Friday (29 november), Sinterklaas en Kerst, kan de Baarnse
Motorclub daar financieel enorm van profiteren.
Bekijk hier de korte uitlegvideo voor Chrome browser.
https://www.youtube.com/watch?v=Y_X0lBbloZU&feature=youtu.be

Voor andere internetbrowsers is de manier vergelijkbaar.
Alvast bedankt,
Bestuur baarnse Mc.
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Beste leden van BMC,
SponsorKliks is de winactie "ontvang je aankoopbedrag terug"
gestart.
Hiermee maak je kans op je aankoopbedrag retour (tot
maximaal € 250 per bestelling).
SponsorKliks verloot deze 4 keer. Hoe meer bestellingen je
instuurt des te meer kans je maakt om je aankoopbedrag (of
zelfs aankoopbedragen) terug te krijgen.
Daarnaast maakt BMC ook nog eens kans op een
sponsorbedrag van maar liefst € 1000,--!
Hoe meer mensen er meedoen, hoe groter de kans voor BMC
wordt om dit mooie bedrag te winnen...
De actie is van 1 november tot en met 31 december 2019.

Bekijk hier de voorwaarden van de actie.

Alvast bedankt namens het Bestuur van BMC
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Overzicht verkeersboetes in 2020.
Door de Rijksoverheid is de geplande verhoging van
verkeersboetes voor 2020 bekend gemaakt, die een
jaarlijkse inflatiecorrectie van 2,7 procent ten opzichte
van 2018/2019 krijgen.
Alle bedragen zijn zonder 9 euro administratiekosten,
die overigens niet stijgen.
Overzicht boetebedragen motorrijders 2020














Door rood rijden – 240 euro
Als bestuurder van een motorvoertuig, als
bromfietser of snorfietser onnodig geluid
veroorzaken met dat voertuig – 390 euro
Als bestuurder van een voertuig tijdens het
rijden een mobiel elektronisch apparaat dat
gebruikt kan worden voor communicatie of
informatieverwerking vasthouden – 240 euro
Als het kenteken niet goed leesbaar is of de
kentekenpla(a)t(en) is/zijn afgeschermd – 140
euro
Als weggebruiker op een autosnelweg
gebruikmaken van de berm, zonder noodgeval –
140 euro
Als weggebruiker op een autosnelweg op de
vluchtstrook of vluchthaven stilstaan, zonder
noodgeval – 240 euro
Als weggebruiker een voorrangsvoertuig niet
voor laten gaan – 240 euro
Als bestuurder een tram of autobus voorbij rijden
aan de zijde waar passagiers in- en uitstappen
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zonder hen daartoe de gelegenheid te geven –
390 euro
Als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel
mogelijk rechts houden op een autoweg of
autosnelweg – 140 euro
Als bestuurder van een voertuig niet zoveel
mogelijk rechts houden op een andere weg dan
autoweg of autosnelweg – 240 euro
Als bestuurder van een motorvoertuig niet de
rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir,
het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad
of het ruiterpad – 140 euro
Als bestuurder van een motorvoertuig niet de
rijbaan gebruiken door stil te staan op het
trottoir, het voetpad, het fietspad, het
fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 95 euro
Als bestuurder van een motorvoertuig een met
een doorgetrokken streep gemarkeerde
fietsstrook gebruiken – 140 euro
Als bestuurder niet links inhalen – 240 euro
Als bestuurder een kruispunt blokkeren – 240
euro
Als bestuurder op een kruispunt geen voorrang
verlenen aan bestuurders van rechts – 240 euro
Als bestuurder afslaan zonder een teken met de
richtingaanwijzer of met de arm te geven – 95
euro
Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer
voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg
tegemoet komt – 240 euro
Een voertuig op een zodanige wijze laten staan
waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden
veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan
worden gehinderd – 140 euro
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Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op
een kruispunt – 140 euro / op een fietsstrook –
95 euro / op de rijbaan langs een fietsstrook –
95 euro / op een oversteekplaats of binnen een
afstand van vijf meter daarvan – 95 euro / in
een tunnel – 95 euro
Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl
het rijbewijs niet behoorlijk leesbaar is – 95 euro
Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen
de bebouwde kom – 95 euro
Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht buiten
de bebouwde kom – 140 euro
Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zich
overdag – 140 euro
Het hinderen van tegenliggers door groot licht –
140 euro
Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de
bebouwde kom – 95 euro
Achterlichten die niet branden bij nacht binnen
de bebouwde kom – 140 euro
Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht
zicht – 140 euro
Als bestuurder wegrijden zonder het overige
verkeer voor te laten gaan – 240 euro
Als bestuurder, passagier van een motorfiets dan
wel driewielig motorvoertuig zonder gesloten
carrosserie geen goedpassende helm dragen, die
middels een sluiting op deugdelijke wijze is
bevestigd en is voorzien van een
goedkeuringsmerk - 140 euro
Als bestuurder van een motorfiets een weg
gebruiken in strijd met bord C11
(geslotenverklaring motorfiets) - 95 euro
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Met een motorfiets met onberemde zijspanwagen
een aanhangwagen voortbewegen - 240 euro

Overzicht boetebedragen
snelheidsovertredingen.
A: Binnen de bebouwde kom
B: 30 km/u zone of werkzaamheden binnen de
bebouwde kom
C: Buiten de bebouwde kom
D: Werkzaamheden buiten de bebouwde kom
E: Snelweg
F: Snelweg werkzaamheden
Enkele voorbeelden van boetes bij bepaalde
snelheden.
A; 4 km/u - € 28, 15 km/u - € 137, 25 km/u - € 263.
B; 4 km/u - € 47, 15 km/u - € 188, 25 km/u - € 347.
C; 4 km/u - € 25, 15 km/u - € 131, 25 km/u - € 248.
D; 4 km/u - € 38, 15 km/u - € 162, 25 km/u - € 308.
E; 4 km/u - € 25, 15 km/u - € 121, 25 km/u - € 232.
F; 4 km/u - € 33, 15 km/u - € 155, 25 km/u - € 295.
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Wel vreemd dat de verwachte inflatie voor 2020 op
1,4 % gemiddeld ligt en dat de overheid de boetes met
2,7 % inflatiecorrectie verhoogd. Weer een voorbeeld
dat het gemotoriseerd verkeer als melkkoe gebruikt
wordt….. alhoewel het in dit geval natuurlijk van je
eigen rechterhand…c.q. rechtervoet afhangt.
Het wordt in ieder geval oppassen voor de flitsers.
Grt, Onno.
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Echt het laatste.....
Als men met veel moeite het laatste voorwoord voor
2019 er uit geperst heeft, en denkt zie zo, volgend jaar
maar weer nieuwe energie stampen in het blad, krijg
je toch nog een mailtje van de redactie, ik heb niet
veel copy, heb jij nog wat.
Dus maar weer op de knietjes zoeken in albums, en ja
hoor een krantenknipsel, voor mij een stukje nostalgie,
sentiment, iets uit mijn jeugd, ja ja heel wat jaren
geleden.
Wat ik me nog wel wazig kan herinneren is dat Frits
een paar keer bij ons thuis is geweest, vandaar dit
verhaal.
Frits is al bijna 78 jaar, en rijdt bijna zijn hele leven op
een Harley Davidson met zijspan uit 1952.
Hij doorkruist heel Nederland samen met zijn vrouw
die glimlachend in het zijspan zit. Hij ontvangt post en
nieuwjaarskaarten uit de hele wereld, maar ook van
wildvreemden. Op de enveloppe staat alleen ‘Aan de
Harley dokter uit Baarn’, meer is niet nodig.
In zijn schuur staat een enorme verzameling oude
motoren, en kisten met honderden onderdelen.
Buiten zijn motoren om was hij 3 jaar particulier
chauffeur voor de burgemeester van Eemnes, ook
jaren lang chauffeur voor de hoogste legerofficieren
om die door heel het land te rijden.
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Zijn laatste werkgever was de bankier Pierson met wie
hij vele delen van Europa bezocht in de modernste
auto’s.
Zijn motoren bleven zijn hele leven centraal staan,
zonder Harley zal het zijn dood zijn glimlacht hij
stilletjes. Een helm dragen is er niet bij, hoog uit een
alpino pet, en als het even kan een stofjas erbij.
Zijn vrouw wil na vele jaren niet meer in de bak mee,
want anders ligt ze in bed nog te schudden, en dat kan
hij niet over zijn hart verkrijgen.
De motorfiets haalt altijd nog een snelheid van 100km
per uur en dat met zijn 800cc. Van een Rus die in
Soest woont heeft hij 3 kisten met onderdelen
gekregen, om in tijd van nood het monster aan de
praat te houden. Sleutelen doet hij nog steeds zelf,
een makkie daarom ook de bijnaam dokter Frits.
Frits is geboren in 1890, dit stukje uit de krant is van
1968, dus echt nostalgie voor mij.

Els.
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Tot volgend jaar!!!....................
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