Het BMC-tje.
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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…februari.

Jaartal…2016.
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Voorwoord…
Als dit voorwoord met veel moeite uit mijn pen is
geperst, krijg ik het gevoel dat de tijd ons soms aan
het inhalen is. De eerste maand van 2016 ligt alweer
achter ons, en februari is schiet ook al aardig op, als
we niet opletten haalt vadertje tijd ons met grote
sprongen in, tijd is kostbaar, doe er a.u.b. iets mee.
Zoals vele van jullie weten maak ik elk jaar bij het
begin van het nieuwe toerseizoen een planning voor de
activiteiten die ik wil gaan onder nemen, maar als
het er op aan komt is de helft niet waar gemaakt, of
door wat voor omstandig heden niet kunnen waar
maken.
Dus dit jaartje minder plannen maken, beloven doe ik
maar niet, beloven is doen, en dat kan wel eens lastig
zijn. Maar dagdromen er over mag nog steeds.
Even iets anders..... Het mag van mij wel een week
gaan regenen, net zolang dat de vele tonnen pekel in
de afvoer putjes zijn verdwenen, de temperatuur vors
omhoog, dan kunnen de motoren ontwaken uit hun
winterslaap, en dan komt het intense gevoel van
vrijheid, blijheid en broederschap van zelf weer in de
mens naar boven. Nog even geduld, een mooi motor
jaar en hou het rubber onder, we spreken elkaar met
de clubavond van 27 februari.
Els
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

16 maart 2016.
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Zaterdag 27 februari.
Bardienst: Marcel en Paul.
Aanvang 20.30 uur.
‘de Kleurvogel’
Tolweg 1, Baarn.

…Baarn.
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In de maand februari zijn jarig:

Els Wortel en Akke Mijnhout.

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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* Noot v/d redactie.
Deel 2 van het kledingartikel van Marcel Grob komt
volgende maand. (Luxeprobleem ivm ruimtegebrek!!)
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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.
2 april …..?.....
23 april Onno en Akke.
21 mei …..?.....
25 juni …..?.....
24 september Ruben en Carina.
22 oktober …..?.....
19 november …..?.....
17 december …..?.....
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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Toeren, loeren en kanen.
Beste leden,
Zoals tijdens de jaarvergadering medegedeeld
organiseren we zaterdag 21 mei een mooie toertocht
met onderweg wat opdrachten.

Aansluiten
d/eind van de middag is er dan een buffet in het

clubhuis.
Een en ander zal ergens voor in de middag beginnen,
eindigen zien we wel.
De exacte aanvangstijd komt later in het clubblad.
Uiteraard moet je je aanmelden voor dit evenement,
zodat we voor het buffet genoeg te kanen kunnen
laten aanrukken.
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De rit is geschikt voor motoren en auto’s, zodat de
weersomstandigheden deze dag in ieder geval geen
belemmering zullen zijn.
Voor de leden is dit evenement gratis en van
niet-leden vragen we € 7,50. (inclusief drankjes)
Aanmelden kan bij Els, Karin en Onno. (zie clubblad
index) en uiterlijk tot de clubavond van 2 april.
We hopen uiteraard in groten getale.
Groetjes,
Karin, Els en Onno.
.
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.
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Notulen jaarvergadering 30 januari.
Aanwezige leden:
Paul de Vries, Marcel Grob, Fred Jansen, Henk Ruisch,
Gert Roodhart, Piet Wortel, Bert van Oosten, Johnny
Kasius, Jan, van Slooten, Hetty van Vliet, Carina
Steenland, Akke Mijnhout, Onno Mijnhout, Ruben
Steenland, Els Wortel, Karin Hogenbirk.
Afwezig met bericht: Gerard vd Hoeven.
1 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen
welkom
2 Ingekomen stukken:
Uitnodigingen van het KNMV voor de toerhuldiging op
28 januari en van het LOOT waar wij als club (5 leden
benodigd) voor de kampioensdag op 20 maart zijn
aangeschreven. Animo gepeild en besloten ons
hiervoor af te melden.
3 Bespreking jaarverslag penningmeester
Els geeft uitleg over het kosten/batenplaatje van de
financiën van onze club. Jan vraagt waarom hij niets
terugziet van de kosten van het clubblad over 2015.
Deze kosten zijn gemaakt in 2013 (kopieerkaart) en
2014 (postzegels) waarmee wij het hebben kunnen
uitzingen tot uitgifte van het clubblad van januari
2015.
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Het restant op de kopieerkaart is gebruikt voor de
papieren routes van de Oranjerit.
4 Verkiezing leden kascommissie:
Dit jaar is de kas gecontroleerd door Piet en Gert
waarvoor dank. Voor het komende jaar zijn dit Piet en
Bert.
5 Evenementen Toercommissie 2016:
Zie elders in dit blad.
6 Prijsuitreiking Toercompetitie
Deze editie hebben 7 BMC-ers het toerboekje
ingeleverd. Het is weer gelukt een motorgerelateerde
attentie te bedenken. Nu maar hopen op een warme
zomer zodat drankjes kunnen worden gekoeld met
ijsblokjes uit een motorijsblokjesvorm.
De eindstand:
7 Ruben met 2126 km
6 Johnny met 3816 km
5 Jeltje met 4239 km
4 Karin met 4825 km
3 Jan met 4854 km
2 Onno met 5000 km
1 Els met 7116 km
Els, Onno en Jan hebben een glazen clublogo op
standaard ontvangen.
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7 Rondvraag
Onno: ziet graag dat het financieel verslag separaat bij
het clubblad van januari wordt gevoegd.
Karin: vraagt namens het bestuur of de leden het leuk
zouden vinden om in de maand mei, net als in ons
jubileumjaar, een rit te houden waarbij ook de niet- en
de niet meer-motorrijders onder ons, mee kunnen
doen met aansluitend een buffet in de vorm van een
rijsttafel. Alle aanwezigen stemmen in met deze
clubmiddag op 21 mei voorafgaand aan de clubavond.
8 Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering
gesloten.
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Toerkalender/evenementen 2016.
 Maandag 28 maart. (2e paasdag).
37e Kaasstadrit van de Boreftse Mc.
Start: Dorpshuis Custwijc, Laageind 1
Driebruggen.
Inschrijfgeld: 5 euro.
Lengte rit: 200 km.
Inschrijven: 9.30 – 12.00 uur.
Per 10 deelnemers wordt er een kilo kaas
verloot.
GPS Garmin: Ja. Routerol: Ja.
Vertrek: 09.00 uur vanaf de Brink te Baarn
.
 Woensdag 27 april. 37e Oranjerit, Baarnse Mc.
Start: De Kleurvogel, Tolweg 1, Baarn.
Inschrijfgeld 5 euro, leden gratis.
Lengte: 200 km.
Inschrijven: 08.30 – 12.00 uur.
GPS Garmin: Ja. Routerol: Ja
.
 Zondag 5 juni. 15e Wil Hartogrit, MC Mios.
Start: Wil Hartog museum, Mijnheerenweg 17,
Lambertschaag.
Inschrijfgeld: 2,50 euro.
Lengte rit: 180 km.
Inschrijven: 09.00 – 12.00 uur.
Koffie en koek gratis bij de start.
GPS Garmin: Ja. Routerol: Ja.
Vertrek: 08.45 uur vanaf de Brink te Baarn.
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 Zaterdag 25 juni. BBQ-rit, Baarnse Mc.
Start: De Kleurvogel, Tolweg 1, Baarn.
Inschrijfgeld: 5 euro, leden gratis.
Lengte rit: ± 100 km.
Inschrijven: 10.00 – 11.00 uur. (koffie gratis)
GPS Garmin: Ja. Routerol: Nee.
Vertrektijd: 11.00 uur.
.
 Zondag 3 juli. 23e Vakantierit, MC de Megafoon.
Start: Clubhuis Mc de Megafoon, Stinzenlaan 81,
Twello.
Inschrijfgeld: 5 euro.
Lengte rit: 180 km.
Inschrijven: 09.00 – 11.30 uur.
GPS Garmin: Ja. (Ook verkrijgbaar door
voorinschrijving, Mail naar toer@demegafoon.nl
Op inschrijfnummer kan zondags dan de betaling
worden voldaan.)
1 Consumptie gratis.
Vertrek: 08.15 uur vanaf de Brink te Baarn.
.
 Zondag 21 augustus. 33e Airbornerit, EMAC
Eindhoven.
Start: Café Biljart De Koens, Tonmaerstraat 14,
Eindhoven.
Inschrijfgeld: 5 euro.
Lengte rit: Kiezen uit twee afstanden.
Inschrijven: 09.00 – 11.00 uur.
GPS Garmin: Ja. Routerol: Ja.
Vertrek: 08.00 uur vanaf de Brink Te Baarn.
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 Vrijdag 2 t/m maandag 5 september.
Clubweekend, Baarnse Mc.
Locatie: Kuchelscheid (Bütgenbach) Ardennen.
Grens België/Duitsland.
Zie artikel elders in dit blad.
.
 Zondag 2 oktober. 9e Mijnhoutoer.
Start: Raaigras 28, Stadshagen.
Inschrijfgeld: 0 euro, leden gratis.
Lengte rit: ± 160 km.
GPS Garmin: Ja. Routerol: Ja.
Koffie gratis.
Vertrek: 09.00 uur vanaf de Brink Te Baarn.
.
 Zondag 16 oktober. 14e Bokkenrit, MTC
Bicyclette.
Start: Laan van Eme 95, Zutphen.
Inschrijfgeld: 5 euro.
Lengte rit: ± 180 km.
Inschrijven: 09.30 – 11.30 uur.
GPS Garmin: Ja. Routerol: Nee.
Vertrek: 08.30 uur vanaf de Brink te Baarn.
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Clubweekend!!
Vrijdag 2 t/m maandag 5 september vind het jaarlijkse
clubweekend plaats.
Dit jaar gaan we naar Kuchelscheid bij Bütgenbach in
België. Pal op de Belgisch/Duitse grens.
260 km van Baarn.
Daar hebben we een huis gehuurd met 5 slaapkamers
voor 10 personen. Voor bijzonderheden zie;
http://www.belvilla.nl/vakantiehuizen/cottage-gitekuchelscheid-10-personen-BE-4750-08

Deze mooie streek heet ‘Hoge Venen’ en biedt het
beste van 2 landen. Geef je dus snel op, vol=vol.
Alle kosten voor dit weekend worden hoofdelijk
gedeeld, dus hoe meer personen, hoe goedkoper.
Aanmelden bij Karin of Ruben. (zie index blad).
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Opruimen.
Laatst was ik wat aan het opruimen en kwam de
handleiding van mijn XJR1300 tegen.

Omdat ik enige tijd geleden de hulp van Youtube nodig
had om de tank van de motor te verwijderen keek ik
eens in de handleiding of er daar iets over te vinden
was…. Maar nee, wat betreft de technici in Japan moet
je dus met je jatten van de tank af blijven en het aan
geclassificeerd personeel overlaten.
Tijdens het doorbladeren van het boekje kom je dan
stukken tekst tegen waardoor je het vermoeden krijgt
dat ze in Japan denken dat alle kopers van een nieuwe
motor niet helemaal lekker in de bovenkamer zijn.
Allerlei waarschuwingen voor al dan niet dodelijke
letsels, en beschrijvingen van situaties die elk
weldenkend mens zou vermijden, ZEKER met een
19

motorfiets.
Een paar gekke stukjes tekst heb ik er even uitgepikt.

Wat gek dat de uitlaat heet is als de motor gedraaid
heeft. De benzine die je tankt is koud, en ook de olie
die je erin gooit, dus…..
En voordat gras in brand vliegt, moet je motor ook al
flink in de hens staan, lijkt me…
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Dat zou mooi zijn, als je lang met afgezette motor kon
rijden…. Lekker zuinig ook.

Oke, dat ze
schakelmomenten aanbevelen, daar kan ik nog wat
mee…maar waarom alleen voor Zwitserland????
Grtjs, Onno.
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Gevaarlijk.
Vanochtend roosterde ik twee sneetjes brood met
kleine donkere randjes (polycyclische aromatische
koolwaterstoffen!), belegde de een met ham
(nitrosamines!) en de ander met rozebotteljam
(suiker!) en dronk een kop koffie (cafeïne!)
God zegene de greep, dacht ik, want ik weet heus wel
dat je met zo’n ontbijt grote kans loopt op een
verhoogd risico op de eventuele mogelijkheid van een
enge ziekte, een korter leven tot gevolg hebbend.

Ik ontbijt nog zelden alleen. Meestal zit Magere Hein
gezellig bij me aan tafel. Soms lees ik hem een stukje
voor uit de krant. Over een onderzoekje over iets.
Zoals laatst over de gevaren van rood vlees en
bewerkte vleeswaren.
Gisteravond zat ‘ie vergenoegd te grijnzen toen ik een
karbonade (heem, nitrosamines!) zo groot als een
dakpan weg zat te werken. Met een glas bier. (alcohol,
asceetaldehyde!) Toen ik het bord in de keuken
afspoelde stond 'ie achter me met een rolmaat, en
schreef ‘ie op een blaadje m’n maten.
Daarna ging ‘ie even naar de buren, want die hadden
net de houtkachel aangestoken, roken wij. (fijnstof uit
houtrook!)
Over 10 jaar zijn hartfalen en kanker niet meer de
belangrijkste doodsoorzaken, maar de angst hoe je in
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leven kunt blijven als je volgens allerlei onderzoek
langzaam zelfmoord pleegt bij alles wat je eet en
drinkt.
Ademen is ook al een risicofactor, dat moet je niet
zomaar overal in het wilde weg in en uit doen.
Zitten is het nieuwe roken, telefoneren tast je
hersenen aan, in de zon lopen veroorzaakt huidkanker,
maar als je je met factor 50 insmeert, krijg je
vitamine-D tekort en dat is ook weer levensgevaarlijk.
Dus ik vraag me af hoe het kan dat we dat we
gemiddeld steeds ouder worden, terwijl het ene na het
andere onderzoek ‘aantoont’ dat we ons jaar na jaar,
dag in dag uit vergiftigen.
Vroeger, u weet wel, in de jaren
achttienhonderdenwipkarren, toen de mussen nog
geen kont hadden, toen ging je nog overzichtelijk de
pijp uit. Epidemietje, honger, veldslagje,
brandstapeltje, van die dingen.
Tegenwoordig ga je dood aan dingen waarvan je altijd
dacht dat we waren om je in leven te houden.
En ook aan dingen die leuk zijn, lekker en mooi.
Het wachten is op een onderzoek dat aantoont dat
geraniums levensbedreigende stofjes in de atmosfeer
brengen. En dat een fuchsia neusvleugellamheid
veroorzaakt. En dat er dan paniek uitbreekt in
verzorgingshuis ‘Het Ondergaande Zonnetje’.
De directie heeft reeds de gehaktbal, de slavink, het
speklapje, de rookworst, het plakje ham en de
boterhamworst van de menu’s geschrapt, vanwege het
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risico op vroegtijdig overlijden, en ook het
rundvleeskroketje tijdens de wekelijkse bingo mag ook
al niet meer.
En dan komt de verzorgster de vensterbanken ruimen.
Ach’, denkt tante Greet van 98, ‘‘t zal me worst
wezen’.

En ze schenkt nog eens een kopje maag- en darm
verwoestende thee in…..
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