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.mijnhout@vodafonethuis.nl

Maand…februari.

Jaartal…2018.
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Voorwoord…
De kop is er af, althans dat is mijn mening als we de
druk bezochte jaarvergadering achter de rug hebben.
Het gevoel dat het nieuwe toer seizoen wat dichter bij
komt [het zal wel tussen mijn oren zitten] maar
iedereen heeft wel eens loze gedachten, dit hoort
volgens mij bij het menselijk bestaan.
Maar de toercommissie heeft weer leuke presentjes
weten te vinden, en voor diegene die afgelopen jaar
niet mee hebben gedaan, een zetje in de rug om nu
wel mee te doen met deze competitie
Even naar de opening van de Olympische Spelen
gekeken, jammer dat sport en andere zaken hier
samen moeten gaan. Maar onze dames hebben op de
3 km schaatsen een wereld prestatie geleverd, plek 12 en 3, en bij de shorttrack een prachtige zilveren
medaille, maar ook Sven mogen we niet vergeten met
goud op de 5 km.
Wat ik zeer jammer vindt is als deze categorie
afgelopen is en de Para Olympische spelen beginnen,
hier veel mindere aandacht aan gegeven wordt, want
juist deze atleten verdienen het om meer aandacht te
krijgen, waar ik ook veel meer respect voor hebt.
Maar ja, telt mijn mening eigenlijk wel.....
Els
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

13 maart.
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In de maand februari zijn jarig:
Els Wortel en Akke Mijnhout.
Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Zaterdag 24 februari.

Aanvang

20.00 uur.

‘de Kleurvogel’, Tolweg 1, Baarn.


Gert en Marcel.
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Verslag jaarvergadering 27 januari 2018
Aanwezigen:
Jan van Sloten, Annemarie van Sloten, Henk Ruisch,
Hetty van Vliet, Johnny Kasius, Gert Roodhart, Bert
van Oosten, Piet Wortel, Paul de Vries, Peter de Vries,
Ruben Steenland, Carina Steenland, Onno Mijnhout,
Akke Mijnhout, Marcel Grob, Fred Jansen, Paul Weel,
Els Wortel, Karin Hogenbirk.
1 Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle
aanwezigen welkom, wenst allen al het goede voor
2018 en voor de club een veilig motorjaar zonder
brokken.
Ook worden allen gefeliciteerd met het 40-jarig
bestaan van onze club wat bij de koffie heeft
geresulteerd in een toepasselijke lekkernij.
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2 Ingekomen stukken:
Notitie van Jan van Sloten mbt bewijslast gereden rit.
De reactie hierop wordt gegeven bij agendapunt 7.
Alle sportverenigingen waartoe wij kennelijk ook
worden geschaard hebben nav een uitgebreid
onderzoek in 2017 het Rapport van commissie de
Bruin ‘Seksuele intimidatie en misbruik in de sport’
ontvangen. Het sluit enorm aan bij de vorig jaar
wereldwijd ontstane #metoo-discussie. Voor zover
bekend, heeft dit bij onze club nooit gespeeld.
Mocht iemand dat anders ervaren of hebben ervaren
het advies hierover te praten.
Ook als het buiten de club geschiedt of heeft
voorgedaan. Het is niet iets om je voor te schamen als
slachtoffer. Wel als dader.
3 Bespreking financieel verslag penningmeester:
Els geeft een toelichting op het financiële overzicht.
Van Paul Weel heeft Els informatie ontvangen over een
mogelijke vergoeding door Gemeente Baarn voor
Baarnse clubs, waar hij als penningmeester van de
Nieuwenoord Run ook mee bezig is. Omdat ons
secretariaat niet in Baarn is gevestigd kan het zijn dat
dit niet voor ons zou gelden. Eea wordt door Paul
uitgezocht en opgenomen met Els.
4 Verkiezing leden kascommissie:
De penningmeester bedankt Piet en Bert voor de
kascontrole.
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Voor komend jaar meldt Johnny zich aan om met Bert
de controle te gaan verrichten.
5 Terugblik clubactiviteiten:
Dit behoeft geen verdere toelichting. Het geeft globaal
weer wat wij als club maar ook de leden afzonderlijk
hebben gedaan, mits bekend bij uw secretaris of over
geschreven in het clubblad.
6 Vooruitblik evenementen Toercommissie:
De Oranjerit is uitgezet. De TC is er dit jaar meer dan
ooit tegenaan gelopen dat steeds vaker kleine
toerweggetjes zijn afgesloten en er steeds meer
doorsteken gemaakt moeten worden om aansluiting op
leuke trajecten te krijgen. De wellicht minder leuke
stukjes worden overigens ruimschoots goedgemaakt.
Omdat het weer in maart de laatste jaren rommelig
verloopt heeft de TC besloten de eerste clubrit op 8
april te laten plaatsvinden. Ook staat er weer een
avondrit gepland.
Juist ook voor degenen die geen lange ritten willen of
kunnen rijden. De avondrit meet ca. 100 km.
6A Clubdag/middag/avond 40-jarig jubileum.
Uiteraard gaan wij ons jubileum vieren.
De vermoedelijke opzet zal in grote lijnen zijn als de
dag van ons 35-jarig jubileum en de clubdag die in
2016 heeft plaatsgevonden, zodat de niet-meermotorrijders en de niet-motorrijders onder ons ook een
leuke dag hebben.
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Dit keer geen remschijfwerpen in het bos, maar
wellicht een ander ludiek onderdeel. Datum van
plaatsvinden is 2 juni met aansluitend een hapje eten
in de Kleurvogel. **
7 Prijsuitreiking Toercompetitie:
Alvorens uitreiking van de prijzen en de Trofee, een
reactie op de vraag van Jan.
‘Als een tour wordt gereden of treffen wordt bezocht
die niet voor iedereen is opengesteld, kan worden
gestempeld op het verste punt als bewijs van
deelname. (geldt ook voor een eigen motor-vakantie).
Ivm het steeds minder aanwezig zijn van bemande
benzinepompen waar een stempel verkrijgbaar is, kan
een benzinebon ook gelden als bewijs’.
Voor de toercompetitie hebben 9 personen het
toerboekje of toerblaadjes ingeleverd.
Als dank voor deelname krijgen alle deelnemers een
motorwekker overhandigd.
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Marcel 978 km
Peter 1289 km
Paul 3689 km
Onno 4057 km
Ruben 4462 km
Karin 4720 km
Jan 5637 km
Els 7091 km
Johnny 9629 km

Rijders 1, 2 en 3 hebben als extra een 3D motorlamp
ontvangen.

Clubritten: (overzicht is onder voorbehoud)
- 08-04-18 44e Rijnroute / Rijnridders / Wageningen
- 27-04-18 39e Oranjerit
- 05-05-18 34e Schaffelaartoertocht / MTC de
Schaffelaar / Stroe
- 23-06-18 BBQ-rit
- 07-07-18 Avondrit / MAC Veenendaal / Bikers Best
Renswoude
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- 31-08 / 03-09-18. Clubweekend.
Locatie nog te bepalen. Afhankelijk van aantal
inschrijvingen.
Inschrijven tot 1 mei.
- 07-10-18 11e Mijnhouttoer
8 Rondvraag:
Niemand van de aanwezigen heeft een vraag voor de
rondvraag. (afgezien van de ludieke vraag van Johnny
of wij onze naam kunnen wijzigen naar de Baarnse
Motor en Scooter Club)
9 Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de
vergadering.
Na de vergadering heeft Jan nog wat op- cq
aanmerkingen geuit mbt het BMC Toerreglement. De
toercommissie was sowieso al voornemens het
reglement eens onder de loep te nemen en wellicht her
en der wat aanpassingen door te voeren.
Hier wordt op teruggekomen zodra wij hier meer over
kunnen meedelen.
** graag opgeven of je gaat deelnemen aan de
Jubileumdag 2 juni.
-
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-
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Beste leden,
Hieronder staan de clubavonden voor 2018 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.
24 februari Gert en Marcel.
24 maart Ruben en Onno.
21 april Piet en Bert.
23 juni BBQ-rit en BBQ.
22 september Karin en Els.
27 oktober Carina en Paul.
17 november ……..
8 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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Lidmaatschap

2018

Even jullie aandacht voor de penningmeester,het is
alweer zo ver.
Willen jullie het lidmaatschap over 2018 voor 1 maart
2018 betalen.
Het bedrag is E30,00 p.p.
Betalen kan tijdens clubavonden
Els
-
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We hebben er een nieuw lid bij.
Jaap ter Laag kwam afgelopen jaarvergadering eens
kijken, en heeft zich meteen als nieuw lid opgegeven:
Jaap ter Laag
Jaap, van harte welkom bij de Baarnsche Mc.
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De voorkeur van……
Ik ben: Jaap ter Laag Leeftijd: 65
Woonplaats: Bussum.
Persoonlijke situatie: gehuwd, 3 dochters,
3 kleinkinderen en augustus a.s. met pensioen
Mijn motor: BMW 1200 GS LC triple black + Suzuki
Gladius zwart
Mijn boek: Peking - Parijs 1907 door Allen Andrews
Wat zou je doen als je een onbeperkt budget
had?: veel reizen
Als je 1 dag het land mocht regeren, wat zou je
veranderen: reduceren/afschaffen subsidies &
verlagen belastingen.
s’Ochtends ga ik eerst: douchen en aankleden
Mijn krant: NRC
Wat was je eerste (bij)baantje?: krantenwijk t.b.v.
aanschaf Garelli Record bromfiets
Wat voor werk doe je nu?: geen, herstellende van
operatie
Welke motorfietsen heb je gehad?: Matchless 350
1939, OEC Temple 1938, Moto Guzzi V7 Special 1969,
Honda 750 1970, Honda 500 4 cyl., Triumph TT 900
Legend 1999.
En met welke heb je het meeste schik of pech
gehad?: Triumph
In wat voor huis woon je?: twee onder kap
Waar ben je trots op?: familie en twee dochters die
motorrijden
15

Als je zou reïncarneren als een dier, welk dier
zou dat dan moeten zijn, en waarom?: Aap, kan ik
op een Harley rijden met extra hoog stuur
Lelijkste motor ooit: Suzuki GXSR 1300 Hayabusa
Waar zou je graag eens een dagje mee sturen?:
Ducati Multistrada 1260 Pike-Peak
Wat is je droommotor?: Moto Guzzi Le Mans eerste
editie
Heb je verder nog wensen of mededelingen?: Veel
mooie en gezellige ritten. Hoop wat meer te weten te
komen over het maken van ritten.
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Wanneer des winters het zout op den wegen ligt,
deel 2. (fotoboek-memories)
Dolomieten/Spanje 1990.
In 1990 organiseerde de KNMV voor het eerst een
motorvakantie naar de Dolomieten in Italië.
Dat was en is natuurlijk een prachtbestemming voor
een motorvakantie, en ook Hans Sieben was er meteen
voor in. Via de deelnemerslijst waren we in contact
gekomen met Wim en Elly uit Eemnes, die samen op
een Yamaha Midnight Special reden, en na een
kennismaking in Eemnes besloten we samen op te
rijden.
Die 1e Dolomietentoer was 8 dagen, en je ging op
eigen gelegenheid naar het verzamelhotel in
Marktoberdorf. Wij hadden eerst nog een overnachting
in Morlesau (achter Frankfurt). Waarom we daar nog
een overnachting hadden weet ik niet meer.
Het was immers maar een kippestukkie van 525 km,
dat waren we heel anders gewend van voorgaande
vakanties.
Dag 1 was het dan nog 350 km naar Marktoberdorf.
Dag 2 ging over de Hahnentjoch en de Timmelsjoch
naar het hotel in de Dolomieten waar we de rest van
de week verbleven.
Bij de reisbescheiden kreeg je van de KNMV ook een
boekwerk met verschillende routes beschreven. Met
gradaties van makkelijk tot pittig, en ook gedeeltelijk
onverhard!! Wie mij een beetje kent weet dan dat diè
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routes in ieder geval gereden ging worden.
Het gezelschap was heel gemêleerd, van een Kawa
Vulcan 1500 (Hans) tot een Suzuki Cavalcade 1400
(die trouwens niet bij te houden was) en diverse
buikschuivers daar tussen. Verder was het vrijheid
blijheid. Samen aan het ontbijt en diner, en verder…..
zie maar. TOP!
De Dolomieten waren werkelijk schitterend om te
rijden. De kloof van Sottogudo, Passo di Feidaia
(2057m), de Marmolada (3342m), Passo Pordoi
(2239m), de Pala groep (3193m), en twee onverharde
passen. De Costassa-pas naar de Rif. Baita Segantini
berghut met 19% stijging!!! En de Passo di Pura/Sella
di Razzo. Keien, gaten, los gesteente…..prachtig.
Na 6 dagen intensief sturen was de snelweg richting
Spanje maar een saaie bedoening.
Via Trento-Genova-Nice-Cannes-Montpellier en
Perpignan naar Alfredo’s Rancho del Motero in
Clariana.
Na twee dagen zonnen en zwemmen echter alweer
naar huis. De financiën waren wat sneller gegaan dan
verwacht. Dus wederom dat lange Frankrijk door.
Wel in 2 dagen nu, want Hans reed zoals gezegd op
een 1500 Vulcan, en dat was toch andere koek dan
zijn FJR 1200 van de voorgaande vakanties.
En dan kom je na 15 dagen weer in Nederland met…….
regen. Ik citeer uit het fotoboek. ‘En natuurlijk tijdens
het laatste uurtje rijden vanaf Eindhoven nog regen.
Wat is dit toch een k…-land qua weer.’
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En ook uit het fotoboek: Benzineprijzen Italie: Fl 2,30.
Frankrijk: Fl 2,10. Spanje: Fl 1,85. Duitsland: Fl 1,50.
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Grtjs, Onno.
-
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SPECIALE BAKTECHNIEKEN
's Ochtends vroeg komt een vrouw bij de bakker.
De winkel is al open, maar er is nog geen personeel te
bekennen. De vrouw loopt naar achteren de bakkerij in.
Tot haar schrik ziet ze daar de bakker met ontbloot
bovenlijf gevulde koeken staan maken.
De bakker heeft een vette bierbuik met zo’n uitpuilende
navel. Elke keer als hij een gevulde koek af heeft, slaat hij
ermee tegen die buik. 'Wat doet u nu?' vraagt de vrouw.
'O,' zegt de bakker, 'ik maak met mijn navel een afdruk in
de gevulde koek. Daar komt straks de amandel in.'
'Maar bakker,' zegt de vrouw, 'dat is toch erg
onhygiënisch?' 'Onhygiënisch?' zegt de bakker. 'Dan heb je
zeker nog nooit gezien hoe ik kerstkransjes maak!'
20

Död.
50 miljärd euro verdienen met inmekaarzetmëübelen.
En nu istie död. Ik wist – tot ie laatst död ging – niet
eens hoe hij heette, terwijl ik al zeker 30 jaar een
blödhekel aan ‘m moet hebben.
En ik ben zeker niet de enige. Er zijn duizenden
medemasöchisten en – slächtoffers die nu nog op
zaterdag naar zo’n blauwe doos met gele letters gaan,
en die na 2 uur stapelmesjögge uit het doolhof naar
buiten rollen. Met een lomp groot pak dat niet in de
auto past, en waarin dan iets van hout zit met een
hoop ö’s en ä’s. Meestal een bureau, kast of bed.
En daar heeft die man van 50 miljärd dan een
inbussleuteltje, boutjes en houten palletjes bij gedaan,
en een gebrüiksaanwijzing waar geen touw aan vast te
knopen is. En al die jaren blijven beweren dat t
kinderlijk eenvoudig is om in elkaar te zetten, zodat je
je weer eens een volslagen idiöt voelde wanneer de
plankjes niet aan de deurtjes pasten.
En je komt ze overal tegen, die blauwe dozen met gele
letters. In een prachtig gebied in Zuid-Duitsland,
Frankrijk of of Italië, wordt dan ineens de horizon
vervuild door een blauwe doos van Ingvar Kamprad.
Met uiteraard een ballenbak vol snötbacterieën, een
restaurant met Zweedse bälletjes met cranberrysaus
en tot snöt verwarmde groenten.
En ook daar geloofden duizenden mensen deze
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meübelboer met zijn ‘kinderlijk eenvoudig-filosofie’, en
ook zij werden tot waanzin gedreven….
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Dijken open voor motorrijders
Zoals Ruben en ik bij het uitzetten van de Oranjerit
steeds meer ondervinden, worden elk seizoen meer
wegen afgesloten voor motorrijders.
Buiten de al jaren veel besproken dijkwegen (vaak wel
toegankelijk voor auto’s), gaan ook steeds meer
polderwegen op slot zoals bijvoorbeeld een paar mooie
weggetjes door de Arkhemeensepolder vlak voor
Bunschoten.
Facebook-groep ‘De Motorrijder’ is een petitie gestart
voor het openhouden (of heropenen) van dijkwegen in
het hele land. Omdat niet iedereen over facebook
beschikt of deze petitie onder ogen krijgt hieronder de
link om de petitie te ondertekenen.
Tot 13 april kan de petitie ondertekend worden.
https://dijkenopenvoormotor.petities.nl/
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ORGANISEERT ZONDAG 4 MAART 2018 HAAR
40E VOORJAARSRIT.
Start in hun clubgebouw , Grote kerksplein 1/c te
Dordrecht.
Te bereiken door vanaf de invalswegen afslag Centrum
te volgen. Daarna richting Grote Kerk aanhouden en
na de Grote Kerk direct rechtsaf . Het clubgebouw
bevindt zich na 100 meter aan linkse kant.
Inschrijving / start : van 09.00 – 12.00 uur.
Inschrijfgeld: 5,00 euro.
Lengte : keuze uit 180 km of 110 km.
Omgeving: Krimpener- , Lopiker- en Alblasserwaard.
Diverse GPS routes , tevens verkrijgbaar door
voorinschrijving via gps@mccontactdordrecht.nl.
Ook route op papier.
40e editie , koffie / thee met……
10 punten voor de LOOT toercompetitie.
Meer info: vòòr 4 maart : 078-6101174 /06-11221966
Op 4 maart : 06-26850512.
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De toercommissie
nodigt jullie uit om…
Zondag 8 april, de 44e Rijnroute, Wageningen,
www.rijnridders.nl, mee te rijden.
Start; Hotel Nol in ’t Bosch
Hartenseweg 60, Wageningen, Gelderland
Inschrijven van; 8.30-11.30 uur
Lengte; ± 200 km voor GPS, GPX en ITN
Kosten; € 5,Extra info; Alleen Asfalt
Vertrek vanaf de Brink te Baarn: zie volgend
clubblad.
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