Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Wij zitten inmiddels in de tiende maand van coronatijd
en vrijwel het hele sociale club- en verenigingsleven
ligt nog steeds op zijn kont.
Het is voor het eerst in mijn inmiddels 36-jarige
motorrijdersbestaan dat ik niet één plezierrit heb
gereden. Dan zou je denken; geen kilometers, dus
geen prent.
Tja, was dat maar zo. Juist die ene keer dat ik voor
Jan ……. ik zal hem maar Doedel noemen, naar De Bilt
reed, niemand trof en weer naar huis kon omdat ik de
route weer eens niet geladen kreeg, was ik even
vergeten dat overdag op de snelweg 100 het
maximum is.
Het viel gelukkig mee, maar toch …….
Er is echter één clublid die niet van zijn motor af te
trappen was en toen hij van motor veranderde was het
hek helemaal van de dam. Ik denk dat de wisseltrofee
nog een jaartje langer in Zwolle kan blijven.
Nu de pekel weer rijkelijk over ’s Heeren wegen wordt
gestrooid en de rommelige weermaanden in aantocht
zijn, kunnen de meeste tweewielers, vertroeteld met
een speciaal vloeistofje, een lader en een dekentje, in
winterslaap.
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Zoals verwacht wordt het ook deze maand weer niets
met de clubavond.
Zolang Corona niet is verjaagd, afgeschoten, opgelost,
gevangen of weggespoten zullen wij per clubavond
moeten kijken naar de op dat moment geldende
mogelijkheden.
Maak er wat van met de kerstdagen en oud en nieuw.
Laten wij daarna 2020 maar heel snel vergeten en
uitkijken naar leukere tijden.

Karin
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LET OP!! LET OP!! LET OP!!
Clubavond 12 december gaat NIET door.
De gedragregels rondom de Corona-pandemie dwingen
ook ons tot deze maatregel. Helaas!!
-

-

-

-

-

-

Lidmaatschap

-

-

-

-

-

2021

Het is een moeilijk jaartje voor ons alle geweest, maar
we gaan er van uit dat 2021 anders gaat worden.
En daarom vraagt jullie penningmeester om het
lidmaatschap van €35,-pp over te maken voor
1 maart

Els.
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

… januari.
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In de maand december is jarig:
Bert van den Oosten.

Hartelijk Gefeliciteerd!!!

Beste leden,
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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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De toercommissie
Het zal duidelijk zijn. Dit jaar geen toercompetitie ivm
de vele gecancelde ritten.
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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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Gekke namen.
Ik was zondag 22 november weer eens aan het
toeren… Een mooi rondje vanuit Zwolle westelijk van
de A28 omhoog met Roden als verste punt, en langs
de oostkant van de A28 weer naar beneden.
Het was zo’n 10 graden met een lekker zonnetje.
Onderweg kwam ik Oude Willem tegen. Dat bleek een
gehucht tussen pakweg Diever en Wateren te zijn in
het Drents-Friese Wold natuurgebied.

Ik heb het al vaker vermeld.
Met deze hobby kom je toch telkens weer
plaatsen/gehuchten tegen waar je nog nooit van
gehoord hebt. Ook weggetjes waar je geen hond
tegenkomt, of die spontaan in een weiland eindigen,
maar dat is een beetje de charme van zelf een route
uitzetten.
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Ook kwam ik langs een iconische plek waar we met de
BMC met z’n allen onder plastic op een wal van
motorraces lagen te genieten. Lang………lang
geleden.

Ik ben online, naar aanleiding van Oude Willem eens
gaan snuffelen naar aparte plaatsnamen, en dat zijn er
nogal wat.
De 19 apartste staan hier onder.
19. Trutjeshoek
Buurtschap in de gemeente Oldebroek. Trutjeshoek
bestaat uit twee wegen: de Wittensteinse Allee en de
Zuidwendige weg, waarlangs een handvol boerderijen
staan. Laatstgenoemde weg loopt dood in de
weilanden.
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18. De Hulk
Nee, met het oersterke, groenkleurige monster uit de
strips en films heeft deze plaatsnaam niets van doen.
Vroeger stond er in het gebied een schippersherberg –
het gebied ligt namelijk langs de trekvaarten HoornAlkmaar en Hoorn-Amsterdam – met een uithangbord
aan de gevel, waarop een groot zeeschip stond
afgebeeld. Zo’n schip werd ook wel ‘een hulk’
genoemd.
17. Knikkerdorp
Naam van een gehucht tussen Wellerooi en Well.
Dankt zijn naam aan de slechte kwaliteit van de
aardappelen, die als kleine knikkers uit de schrale
grond tevoorschijn kwamen.
16. Gebergte
Buurtschap tussen Mierlo en Lierop. Dankt zijn naam
aan de vele stuifduinen, die in de volksmond ‘De
Gebergten’ werden genoemd.
15. Bommelskous
Buurtschap in de gemeente Hoeksche Waard, zo’n vier
kilometer ten noorden van Numansdorp. De naam
heeft uiteraard niets met Olivier B. Bommel en zijn
kousen te maken. ‘Bommel’ betekende vroeger iets als
‘drommel’ of ‘duivel’ – maar waar de plaats zijn naam
precies aan dankt is ons niet bekend.
14. Kale Kluft
De trouwe kijker van Man Bijt Hond herinnert het zich
misschien nog: de lijn Wulpenbek – Kale Kluft, waarbij
een verslaggever een seizoen lang aanbelde bij huizen
die op deze lijn zijn gelegen. Kale Kluft is een
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benaming voor een deel (een kluft) van het dorp
Ruinerwold. Een ander deel van het dorp werd Ruige
Kluft genoemd. Tegenwoordig zijn deze namen in
onbruik geraakt.
13. Dingen
Een gehucht in de gemeente Winsum, iets ten zuiden
van Baflo. Het gehucht bestaat uit één boerderij, dat
de naam ‘Dingen’ draagt. Die naam is mogelijk weer
afgeleid van dynge, dat in het oud-Nederlands
‘braakland’ betekent.
12. Hongerige Wolf
Hongerige Wolf is de naam van een gehucht in de
gemeente Oldambt, Groningen. De naam duikt in 1877
voor het eerst op, en is vermoedelijk vernoemd naar
een herberg die in de buurt was gevestigd. De plaats is
al lange tijd populair onder kunstenaars. In 2000
kwam het gehucht veel in het nieuws, toen in de tuin
van de daar woonachtige schrijver Richard Klinkhamer
een lijk werd gevonden. Het bleek het zielloze lichaam
van Hannelore Klinkhamer-Godfrion, de vrouw van de
schrijver, die enkele jaren daarvoor door haar man om
het leven was gebracht.
11. Raar
Raar. Rare naam voor een plaats. Maar wie de
geschiedenis kent van het gebied rond het gehucht in
de gemeente Meerssen, snapt waar het vandaan komt.
In de middeleeuwen werden in dit gebied namelijk veel
bossen gerooid. Daardoor ontstonden rooiontginningen
als Rode, Rade, Raar, Bingelrade, Eckelrade, Kerkrade
en Wijnandsrade.
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10. Kleuter
Buurtschap in de gemeente Uden, genoemd naar het
gelijknamige natuurgebied.
9. Kampeersnol
Van oudsher heet de hoge duin, gelegen iets buiten
Den Burg, de Jan Klaassennol – maar omdat er vanaf
de jaren dertig van de vorige eeuw veel op wordt
gekampeerd, wordt het in de volksmond de
Kampeersnol genoemd. (Een ‘nol’ is een zandheuvel,
duin.) Met een dellerige campingast heeft het dus niets
van doen.
8. Oude Zeug
Naam van een zandplaat in het IJsselmeer, waar in de
jaren vijftig onder meer een Moluks woonoord was
gevestigd.
7. Kruishaar
Naam van een gehucht in de gemeente Nijkerk, zo’n
elf kilometer van Amersfoort vandaan. Komt van ‘haar’
(zanderige heuvelrug) met daarop een kruisbeeld. Net
als Lull en Rectum (nummer 2 en 1) minder scrabeus
dan we denken.
6. Dambord
Buurtschap in de gemeente Ammerzoden, Gelderland.
Waar deze naam vandaan komt wisten wij niet te
achterhalen.
5. Muizenhol
Buurtschap in de gemeente Gemert-Bakel. Muizenhol
is tevens de naam van de enige straat die dit
buurtschap rijk is.
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4. Muggenbeet
Een van de meest wonderlijke plaatsnamen van
Nederland is toch wel Muggenbeet, de naam van een
gehucht in de Kop van Overijssel. Door de jaren heen
verandert de plaats dikwijls van naam: in 1313 is het
Mugghenbete, in 1443 Muggenbeke, in 1467
Muggenbeet en in 1497 staat het weer vermeld als
Muggenbeek. En nu is het weer Muggenbeet. De plaats
is waarschijnlijk genoemd naar de beek die in de buurt
loopt, en die volgens oude geschriften ‘opvaklt door
het voorkomen van muggen.’
3. Vrouwenverdriet
Buurtschap aan de Nauernasche Vaart bij Zaandam.
Zoals wel meer opmerkelijke plaatsnamen ontleedt ook
Vrouwenverdriet zijn naam aan een oude herberg. Op
de plaats waar het buurtschap ligt zou aan het begin
van de zeventiende eeuw een herberg hebben gestaan,
waar polderjongens die de vaart groeven hun loon
opdronken. In de buurt van Aalsmeer ligt trouwens
nog een gehucht met de naam Vrouwentroost –
volgens de overlevering zo genoemd omdat vrouwen
op dit punt hun geliefde mannen en zonen die als
militair in een oorlog moesten dienen uitzwaaiden, en
dus getroost moesten worden. Het verhaal achter de
naam Vrouwentroost is dus ironisch genoeg
verdrietiger dan achter de naam Vrouwenverdriet.
2. Lull
Lull – je zult er maar wonen. Dat dacht de gemeente
Venray ook. Toen in 1996 werd begonnen met de
bouw van een nieuwbouwwijk, besloot men de naam
van het oude gehucht te vervangen voor het minder
aanstootgevende Sint Antoniusveld. Tegen de wil van
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plaatselijke oudheidkundige verenigingen in overigens
– die pleiten er nog steeds voor om Sint Antoniusveld
weer officieel Lull te laten heten.
1. Rectum
Zonder twijfel de meest bijzondere plaatsnaam van
Nederland: Rectum, een gehucht in de gemeente
Wierden. Waar de gemeente Venray er nog voor koos
om ‘Lull’ te veranderen in ‘Sint Antonisveld’, omdat ze
de naam te aanstootgevend vonden, houdt de
gemeente Wierden de naam ‘Rectum’ in ere. In 1297
werd er voor het eerst gewag gemaakt van ‘Rectem.’
De naam betekent zoiets als ‘rechte strook,
woonplaats’. ‘Rek‘ is ‘rechte strook’, ‘heem’ is
‘woonplaats.’ Geen uiteinde van de endeldarm, dus.

Nadeel van zo’n rit over kleine weggetjes in dit
jaargetijde is dat het altijd eindigt met POETSEN!!!!
Maar toch hoop ik dat de klimaatverandering flink
doorzet, zodat er dit jaar nog wat ritjes bijkomen.
Onno.
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NMM Soesterberg
Els en ik hebben een jaar of wat geleden het Nationaal
Militair Museum in Soesterberg ‘oude stijl’ bezocht en
het werd eindelijk eens tijd om het museum nieuwe
stijl te gaan bekijken.
Dankzij het virus was het rustig. Beroerd voor het
museum maar erg prettig voor ons. Daardoor hadden
wij alle ruimte om op ons gemak alle items uitgebreid
te bekijken.
Het nieuwe museum is een enorm gebouw van staal en
glas en herbergt de militaire geschiedenis.
Indrukwekkend om te zien wat er tijdens vechttochten
werd meegesjouwd oa een mobiele veldkeuken.
De wereldoorlogen komen uiteraard ook aan bod in
beeld en geluid. Evenals missies in verschillende
landen.
Er is een kostuumkamer met kostuums van diverse
onderdelen met uitleg over insignes en badges.
Wapenkamers met wapens uit alle tijden van alle
onderdelen van de krijgsmacht inclusief Nederlands
Indië.
Toestellen die aan de stalen constructie aan
staaldraden hangen.
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Diverse opengewerkte vliegtuigmotoren.
Een 360 graden filmkoepel waar het goed is de
getoonde film 2 achter elkaar te zien omdat je heel
andere dingen ziet en hoort dan bij een èènmalige
kijksessie. Verhalen van militairen tijdens WO2 en de
verschillende missies. Een posterexpositie van
promotie voor landmacht, luchtmacht en marine.
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Verder ook een uitgebreid
verhaal over een Canadese
en een Duitse soldaat in
beeld en geluid. De
genoemde opsomming is
slechts een greep uit wat er
allemaal te zien en te
beluisteren is. Eigenlijk veel
te veel voor een eenmalig bezoek.

Motoren hebben in de militaire geschiedenis van de
vorige eeuw ook een grote rol gespeeld..

20

Deze korte
beschrijving/opsom
ming doet totaal geen recht aan de collectie van het
museum. Het is dan ook zeer de moeite waard hier
eens een dag voor uit te trekken.
Karin.
https://www.nmm.nl/
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Terug in de tijd
Daar ik in het vorige blad iets schreef over Ries Kooy
die een fiets met hulpmotor heeft uit gevonden, gaat
de zoektocht nog verder terug over motoren en hun
berijders uit Baarn.
1915 Werd de Drie provinciën motortocht in
Groningen verreden door J Veerman op Douglas,
ingedeeld bij de lichtere machines.
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1916 Waren er motorsport feesten in Assen, waar R
Toe Loer een mooie 3e plaats behaalde met zijn motor
met zijspan.
1921 Werd de 2e De Dumoncea-bekerrit verreden, de
2e prijs was voor J Radstok op Douglas
Ook is er in dit jaar een betrouwbaarheidsrit van de
Gooise motorclub gereden, J Lettemeijer heeft zijn
best gedaan, maar verder is er geen uitslag over.
1922 Heeft de KNMV een betrouwbaarheidsrit
uitgezet, 1e prijs in zijn klasse is J Lettemeijer op
Embleem.
1927 Zijn er in Dordrecht de nationale wedstrijden
gehouden, de regen heeft de baan tot een bijna
onmogelijk circuit gemaakt. Maar J v/d Weel op Royal
Enfield, was in uitstekende conditie en zegevierde fraai
in 2 klasse waar in hij uit kwam. Ook tijdens de race in
Sappermeer behaalde hij op zijn 350cc een geweldige
2e plek. Hij heeft lange tijd de leiding gehad, maar
helaas toch een mooie 2e prijs.
1930 H Pulle, was wel gestart maar is helaas
uitgevallen tijdens de Gooirit.
1930 Ook de terrein kampioenschap werd in
Amersfoort verreden, die geen prijs hadden gewonnen
maar wel uitgereden hebben kregen een herinnerings
medaille, zo ook H de La Porte.
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1931 De dwars door Brabant rit, organisatie de
Brabantse motorclub, deze rit was 248 km.
Als ik naar de uitslag kijk, en de naam D Eysink tegen
kom uit Amersfoort, op een Eysink, zijn we nog steeds
trots op Nederlandse makelij. Maar de Baarnaar A de
La Porte op Harley Davidson viel ook in de prijzen.
1933 De kampioensrit van de KNMV was in Lochem
de start plaats en Amersfoort de finish, de rit was 162
km, en bij het eindpunt moest nog een traject afgelegd
worden, door bos en hei, over ruiterpaden, en
zandwegen, op een 21e plek eindigde G Karhof op een
Eysink.
1935 In Norg behaalde G Karhof op zijn Eysink een
fraaie 3e prijs tijden de kampioenschappen.
1938 Even iets anders, toch belangrijk, de NDMC, de
Nederlandse dames motorclub, organiseert een sterrit
naar de Pyramide van Austerlits, om het motorrijden
voor dames te promoten, als men binnen de tijd 60 km
had afgelegd, kwam je in aanmerking voor de
plaquetten.
Ook wilde de KNMV in dit jaar een motorrace
organiseren op het landgoed, ‘Drakenstein’, maar daar
kreeg men geen toestemming voor.
Hier laat ik het maar bij, heel wat kranten
doorgelezen, maar voor mezelf was het echt de moeite
waard. Wie weet zijn deze personen wel de aanleiding
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geweest om een motor club in Baarn op te richten, we
zullen het nooit weten.
Els
-
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Whitesnake, Here I go again…
29 november. Stralend blauwe lucht en felle zon bij
een gevoelstemperatuur van 5°C.
Ik kan het toch niet laten.
Na de lunch start ik de Versys om via Hattem langs de
IJssel naar Deventer af te zakken. De felle zon staat
laag, en het zicht is daardoor af en toe lastig, maar de
kou valt mee.
Op m’n gemak volg ik de slingerende dijk voor
misschien wel het laatste ritje dit jaar.
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Ik kan
me niet heugen dat ik eerder nog zo laat in het jaar
aan het toeren ben geweest.
Misschien in 2004, toen ik de XJR in oktober nieuw
kocht en er voor de winterstop nog ff 1000 km op
moest zetten om ‘m in te rijden.
Die ‘druk’ is er nu niet. Het is nu puur genieten.
Vandaar dat nummer van Whitesnake, dat van de
week op Instagram langs kwam, en dat ik sindsdien
niet uit m’n kop krijg.
Irritant…., maar wel toepasselijk.
Bij Deventer naar Sinterklaas gezwaaid die in een oude
legertruck tegemoet kwam, en de IJssel overgestoken
voor de weg terug naar Zwolle. Die dijk is minder
slingerend, maar met de zon en wind in de rug was het
een stuk aangenamer.
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Ik besloot om toch maar de tank vol te gooien met
‘overwinteringsbenzine’, (Esso Supreme 98 a € 1,72 de
liter ☹), en ook een flesje reiniger voor de injectie.
Daarna nog een 20 km naar huis, en vlak bij huis weer
helemaal afgetankt. (waarom staat er op een
benzinepomp dat de minimale afname 2 liter is, terwijl
je ook minder kan tanken??)
Uiteraard moet er nog wel gepoetst worden, maar dat
komt volgend weekend wel.
Ik kijk al uit naar het nieuwe toerseizoen…….. met de
hoop dat het Corona-gezeik dan grotendeels voorbij is,
en we weer gezamenlijk mooie tochten kunnen rijden.
Onno.

De oplossing
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Misschien wel een late reactie voor de oplossing van de
puzzel van oktober, maar beter laat dan nooit zeg ik
maar.
Het was letterlijk en figuurlijk puzzelen geblazen, daar
er 2 foutjes in staan, werden de hersencelletjes extra
aan het werk gezet, maar het is toch gelukt. De
oplossing is ‘Jouw woonplaats en andere residenties’.
Els
-

-

-

-

-

-

-

-

Bestuur, toercommissie en redactie wenst iedereen
een mooi, gezond, veilig en virusvrij 2021!!
We hopen dat alle leden en aanverwanten de
afgelopen tijd goed doorstaan hebben, en dat we
elkaar in 2021 weer ‘gewoon’ de hand kunnen
schudden.
Voor nu fijne feestdagen en tot volgend jaar!!
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