Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Als vroeger de R in de maand was, kregen we 2
lepeltjes levertraan per dag, om gezond te blijven,
want toen waren er nog zeer lange strenge winters.
De Friesche doorlopers lagen soms wel 2 maanden op
een matje vlak bij de achterdeur, want elke minuut die
we vrij waren liepen we de straat over om op de
Eemnesser Vaart of op de Eem te gaan schaatsen.
Wat wel een nadeel was, als je veters bevroren waren
was het hopeloos om ze nog eens goed aan te sjorren,
of weer los te maken als je naar huis wilde gaan, maar
dat nam je op de koop toe.
Of zelfs in 1963, er waren giga sneeuwstormen,
en doordat de wind uit de polder het witte spulletje de
Dijk op zweepte, kwamen de militairen om met
sneeuwblazers Eemnes een beetje bereikbaar te
maken.
Al jaren hangen de schaatsen in de logeerkamer ter
decoratie, je weet wel af en toe nostalgie snuiven,
deze winters komen volgens mij nooit meer.
Het klimaat veranderd, het weer, en de maatschappij
veranderd sneller dan we willen. Soms gaat alles te
snel, we kunnen het haast niet meer beseffen, maar ik
laat het vaak wel langs me heen gaan, nu genieten en
wat later komt wachten we maar rustig af.
Maar laten we als een klein en gezellig cluppie maar
niet al teveel veranderen, hier bedoel ik mee als mens,
maar ook de mentaliteit, laat iedereen in zijn waarde.
Na een geslaagde jaarvergadering, werden Akke, Piet,
John en dit persoontje gehuldigd door Onno, voor het
40 jarig lidmaatschap van de BMC. Een leuk tegeltje
met ieder zijn eigen foto en motor er op, en een fleurig
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bos bloemen. Onno en Karin, ontzettend bedankt dat
jullie hier aan hebben gedacht, en de moeite hebben
genomen om ons in het zonnetje te zetten.
-

-

Els.
-

-

-

-

De motor van Karel wordt tijdens een ritje in het
voorjaarszonnetje afgesneden door een vrachtwagen en
belandt in de sloot.
Nat en met een forse snee in zijn voorhoofd kruipt Karel uit de
sloot.
Er stopt een Audi cabrio met een blonde schoonheid naast
hem, de dame roept: Is alles goed met je....kan ik je helpen ?
Karel, nog wat verward, knikt vriendelijk.
De dame zegt: Stap maar in ik woon hier vlakbij en ik ben
verpleegster, dan kijk ik even naar je wond en geef ik je een
droog joggingpak.
Karel stapt in, kijkt naar haar flinke borsten en het kort rokje
en zegt: Ja dank je, maar ik denk dat mijn vrouw dit niet leuk
vindt.
De dame antwoordt: Dat vindt ze best goed, een beetje zorg
na z'n een ongeluk.
Als ze bij haar huis aangekomen zijn, stopt de dame Karel
onder de douche, verzorgt zijn wond, geeft hem een schoon
joggingpak en een glas hete thee.
Karel is dankbaar en zegt: Ik vind het heel lief en aardig, maar
mijn vrouw Nellie....keurt dit niet goed hoor.
De dame zegt: Natuurlijk vind ze dat goed, weet je wat, je
blijft nog een uurtje dan masseer ik je zere plekken even en
daarna breng ik je naar huis.....maar vertel eens, waar is jouw
vrouw dan nu ?
Karel antwoordt: Nou, ik denk nog in de sloot.
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Zaterdag 22 februari.

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

10 maart.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In de maand februari zijn jarig:
Els Wortel en Akke Mijnhout.

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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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.
22 februari……….……..………………..?
21 maart………….….…………………….?
18 april………………….……………..…..?
16 mei……………….Ruben en Onno.
27 juni BBQ/-rit…………………….…..?
19 september………….Karin en Els.
17 oktober………………………………...?
14 november……………………….…….?
12 december….……………………….…?
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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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JAARVERGADERING 18 JANUARI 2020
Aanwezige leden:
Johnny Kasius, Piet Wortel, Bert van Oosten, Gert
Roodhart, Fred Jansen, Marcel Grob, Jan van Sloten,
Jaap Terlaag, Akke Mijnhout, Carina Steenland,
Ruben Steenland, Onno Mijnhout, Els Wortel, Karin
Hogenbirk
Afwezig met afmelding:
Paul de Vries, Peter de Vries, Gerard van de Hoeven,
Hetty van Vliet
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter heet allen welkom en hoewel de eerste
maand van 2020 al naar zijn eind holt, wordt alle
aanwezigen in alle opzichten een mooi jaar
toegewenst.
2. Bespreking ingekomen stukken
Wij krijgen nagenoeg niets meer per post of mail.
Buiten informatie van het LOOT en KNMV ontvangen
wij zo af en toe uitnodigingen van clubs. Deze worden
afhankelijk van nut voor onze club, gepubliceerd in ons
BMC’tje.
3. Bespreking financiële overzicht
Penningmeester
Hiervoor wordt het woord gegeven aan Els die
Johnny Kasius en Fred Jansen bedankt voor de
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kascontrole. Verder geeft Els een toelichting op de
kosten en baten en het uiteindelijke financiële wel en
wee van onze club.
Er zijn geen vragen over dit financiële overzicht zodat
deze door de aanwezige leden wordt goedgekeurd.
4. verkiezing leden kascommissie
Fred Jansen zal komende controle worden bijgestaan
door Bert van Oosten.
5. Terugblik Clubactiviteiten
Dit punt is abusievelijk toch weer in de agenda terecht
gekomen. Dit wordt niet meer besproken tijdens de
jaarvergadering. Van alle clubactiviteiten en individuele
activiteiten wordt een overzicht in het eerste clubblad
van het jaar gepubliceerd.
6. Vooruitblik evenementen Toercommissie
05-04-20 Openingsrit MC Hamac, Harfsen / 175 km
27-04-20 41e Oranjerit vanuit Baarn ca 200 km
16-05-20 Veentocht MAC Veenendaal vanuit
Veenendaal / 100 of 275 km
27-06-20 BBQ-rit vanuit Baarn / ca 100 km
15-07-20 3e VMTC Avondrit vanuit Ermelo / 110 km
05-09-20 13e Mijnhoutoer vanuit Zwolle / 175 km
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11-09-20 – 14-09-20 Clubweekend BMC locatie nog
niet bekend
04-10-20 Najaarstoertocht MAC Zandvoort vanuit De
Bilt / 200 km
7. Prijsuitreiking toercommissie
8 leden hebben dit jaar hun toerboekje of toerbewijzen
ingeleverd en dat heeft geleid tot de volgende uitslag:
8 Fred

188 km

7 Marcel

600 km

6 Jan

790 km

5 Johnny

2678 km

4 Karin

4821 km

3 Els

5904 km

2 Ruben

6078 km

1 Onno

10592 km

Alle deelnemers krijgen van Ruben het
boekje/bewijzen overhandigd en laat een nummertje
trekken. Dit correspondeert met een nummer op het
aandenken van dit toerjaar.
Dat betreft een metalen wanddecoratie met een
motorgerelateerde afbeelding.
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Degenen die op 1, 2 en 3 zijn geeïndigd ontvangen
tevens een metalen motorfietsje.
8. Rondvraag
Op 1 lid na heeft verder niemand een vraag cq
opmerking voor de rondvraag.
Onno neemt nog het woord om 4 leden te eren voor
hun 40-jarig lidmaatschap.
Na een korte toespraak ontvangen Johnny, Els, Piet en
Akke een gepersonaliseerde tegel.
Toespraak:
16 januari 1978. De Baarnse Motor Club.
Zoals jullie wel weten is de Baarnse Mc opgericht als cross
en toerclub. Van de crossers van het eerste uur is er
niemand meer lid, omdat de cross-afdeling na zo’n 4 jaar
ophield te bestaan.
Van de toerders van het eerste uur zijn er echter nog wel
enkele exemplaren lid. Al dan niet met een onderbreking
van enkele jaren. Jammer Jan, dat je er een aantal jaren
tussenuit bent geweest, anders had je hier ook aan de beurt
geweest.
Momenteel zijn er 4 leden die er 40 jaar ononderbroken
lidmaatschap op hebben zitten.
Een daarvan is Piet Wortel. Piet was in het begin een
langharige ‘Normaal’- lookalike die als zodanig ook wel
herkend werd. Ik weet nog dat hij een mooie
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oranje/zilveren BMW reed met zo’n S-stuurkuipje erop.
Later heeft hij daar nog een zijspan aan gehangen. Piet is
ook een aantal jaar toercommissaris geweest, en heeft nog
steeds een Honda.
Dan is er een heus liefdespaar wat al 40 jaar lid is.
Els en John.
Els heeft altijd sportieve motoren gereden, en momenteel al
een aantal jaren een blauwe Yamaha Diversion 600.
Els zit al jaren achtereen in het bestuur.
Van 1989 tot 2001 als algemeen bestuurslid, en sinsdien als
penningmeester. Ook regelt ze alles rondom de
clubavonden. Ik ben van mening dat zonder Els, de club
runnen erg lastig zou worden.
Dan komen we bij hiervoor genoemde geliefde van Els,
Johnny Kasius.
Voorzover ik weet altijd BMW gereden.
En de echte BMW dan, met boxer motor.
Al weer flink wat jaren terug nam hij de stap om
‘makkelijker’ te gaan rijden, en werd hij de eerste (en tot
nog toe god-zij-dank enige) scooter rijder in onze
gelederen. Een Suzuki Burgman met allerlei soorten
verwarming voor comfortabel toeren. Sindsdien is hij niet
meer uit de top 3 van de toercompetitie weg te slaan.
En nummer vier die al 40 jaar lid is, is Akke.
Een aantal jaren zat ze met dochter Michelle in het
Goldwingzijspan bij Jan van Lambalgen en reden ze van
toertocht naar Jumborun naar toertocht.
Alweer bijna 30 jaar geleden heb ik d’r van Jan afgepikt, en
kon ze eindelijk achterop bij een echte motor.
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Altijd aanwezig geweest bij de treffens, clubweekends en de
meeste clubavonden.
Ondanks het feit dat we nu natuurlijk wel een jaar te laat
zijn, want ondertussen is het al 41 jaar, willen we deze
die-hard BMC-leden even in het zonnetje zetten, want
zonder leden geen club, en daarbij hoort natuurlijk een leuk
aandenken.
En voor allemaal ook een bloemetje voor het thuisfront, dus
in geval van Akke geef ik die aan mezelf.
Applaus voor de jubilarissen, en dank voor jullie aandacht.
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Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter na
voorgenoemde uitreiking, de vergadering.
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Toerkalender 2020.
Zaterdag 05 april.

Openingstocht MC HAMAC.

Vertrektijd
: 08.30u vanaf de Brink in Baarn.
Start : Dorpshuus Hoeflo Hulstweg 6 7217 SZ Harfsen
Inschrijfgeld
: € 6.
Lengte
: 175 km.
Inschrijven
: Van 9.30 tot11.00 uur
Extra Info
: Prijs incl. koffie/thee bon: Alleen te
gebruiken bij Hoeflo op de dag van de toerrit.
https://hamac.nl/toer/toerritten/
GPS
: Ja, GPX.
Maandag 27 april.

41e Oranjerit BMC.

Vertrektijd
: vanaf 08.00u.
Start
: De Kleurvogel, Tolweg 1, 3741 LM Baarn.
Inschrijfgeld
: gratis voor leden, niet-leden € 5.
Lengte
: ca 220 km.
Inschrijven
: van 08.00 tot 12.00.
Extra Info
: Route op Garmin en papier.
Zaterdag 16 mei. Veentocht MAC Veenendaal.
Vertrektijd
:08.30u. vanaf de Brink in Baarn.
Start : Moto Fit, Kruisboog 45a, 3905 TE Veenendaal.
Inschrijfgeld: Korte rit 100 km €3,…………………….en lange rit 275 km €6,50.
Lengte
: 100/275 km.
Inschrijven
: 09:00 tot 11:00u.
Extra Info
: M v.d. Beek Tel.: 06-53798515.
Koffie gratis. Club sluit om 18:00 uur. Alleen GPS.
www.mac-veenendaal.nl
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Zaterdag 27 juni . BBQ-rit

BMC.

Vertrektijd
: 11.00u.
Start
: De Kleurvogel, Tolweg 1, 3741 LM Baarn.
Inschrijfgeld
: gratis voor leden, niet leden € 5.
Lengte
: ca 100 km.
Inschrijven
: van 10.00 tot 11.00 (koffie).
Extra Info
: GPS.
Woensdag 15 juli. VMTC Zomeravondrit (3).
Vertrektijd
:18.00u. vanaf de Brink in Baarn.
Start
:De Muzenhof Leuvenumseweg 66
3852 AS Ermelo.
Inschrijfgeld
: € 7,00(z.h.)
Lengte
: 110 km.
Inschrijven
: van 18:30 tot 20:00 u.
Extra Info
: Incl. 1 consumptie.
Route op GPS Garmin/TomTom
www.vmtc.nl of email: tc@vmtc.nl
Zondag 05 september.
Vertrektijd
Start
Inschrijfgeld
Lengte

13e Mijnhoutoer.

: 09.00u vanaf de Brink in Baarn
: 10.30 vanuit Zwolle.
: alleen voor leden.
: ca 175 km.

11 september t/m 14 september.
Clubweekend BMC
Locatie
Inschrijfgeld

: nnb
: nnb
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Zondag 04 oktober. Najaarstoertocht MAC
Zandvoort
Vertrektijd
: 08.30u vanaf de Brink in Baarn.
Start
: Van der Valk De Biltsche Hoek.
De Holle Bilt 1, 3732 HM, De Bilt.
Inschrijfgeld
: ??
Lengte
: 200 km.
Inschrijven
: van 09:00 tot 11:00u.
Extra Info
: W.J. Brabander Tel.: 06-51828864.
www.maczandvoort.nl wbrabander346@gmail.com.

19

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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Voorlopig de laatste terug blik....
Voorlopig de laatste keer om de grijze hersencelletjes
nog grijzer te laten worden, om te bedenken wat ik na
de vele oproepen van Onno nog kan schrijven voor dit
blad. En waar over? Vele onderwerpen zijn al
gepasseerd, welke auto’s hebben we gehad, welke
motoren zijn er gekocht en weer verkocht, hoeveel
km’s hoeveel banden hebben we versleten, vakantie’s,
etc. etc.
De laatste voorlopige terugblik pers ik uit een stukje
over mijn toerboekjes, het viel niet mee om dit
allemaal uit te pluizen, het heeft heel wat uurtjes
gekost, maar het is wel de moeite waard.
Jullie denken misschien wel waar ben je mee bezig Els,
maar copy is copy. Maar gelukkig begint volgende
maand hopelijk weer het motor seizoen en hebben
jullie genoeg onderwerpen om ons eens te verassen.
Mijn eerste toerblaadje dateert van 16 maart 1980, en
de laatste tot nu toe 20 okt. 2019 totaal 40 toer
boekjes.
35x Motorrun in Baarn==38x Bambi treffen in
Weert==17x Motary==3x Elfstedentocht==504
toertochten==12x Nachtritten==74x Avondritten==
9x Moto camping in het buitenland=7x moto camping
Nederland==10x Historische motor race==26x
Clubweekend==40x Oranje ritten==74x Doorlopende
evenementen==6x Motor race==10x Treffens==1x
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Motor zegening en bij 94 verschillende motor clubs
gereden.
Voor 1980 heb ik al vele ritten verreden, maar had ik
nog geen toerboekje, maar het zit er op voor deze
maand, ik lees jullie activiteiten in het blad van maart
wel hoop ik.
Els.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Motoren in de kunst
De Britse kunstenaar Nick Veasy heeft op groot aantal
alledaagse
voorwerpen röntgenen photoshoptechniek
losgelaten Van grote
voorwerpen zoals een
motorfiets, zijn
vrijwel alle
onderdelen
afzonderlijk van
elkaar gefotografeerd. Geen idee hoe de man later alle
beelden, compleet met rijder heeft samengevoegd,
maar het heeft wel een bijzondere expositie
opgeleverd met als titel: X-Ray.
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Naast deze motoren zijn er afbeeldingen van auto’s,
kraanwagens,
kleding,
speelgoed, een
bus met
passagiers.
Kortom: je kunt
het zo gek niet
bedenken of het
is door Nick
Veasy vastgelegd.
Nieuwsgierig naar meer foto’s:
https://www.nickveasey.com/diasec
Googelen op naam en afbeeldingen kan natuurlijk ook.
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Karin.
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