Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Nederland ligt al een week onder een witte deken en
veel sloten, plassen en rivieren zijn getransformeerd
tot ijsbaan.
Half Nederland heeft de schaatsen uit het vet gehaald
en geniet, ondanks de felle kou, van het buiten zijn.
Mijn gare knie laat schaatsen niet toe, ondanks het feit
dat mijn Zandstra noren altijd binnen handbereik
liggen.
De buitenthermometer, die met een zuignap aan het
raam vastzit, geeft inmiddels 2 graden aan.
De lente lijkt nog ver weg en ik, die vrijwel nooit naar
het weerbericht kijkt of luistert, heeft deze
winterperiode ongezond veel belangstelling voor de
voorspellingen.
Mijn Transalpje staat al een paar weken stil onder een
met sneeuw bedekte hoes.
Ik wil weer even een boodschap doen bij een andere
super dan alleen de plaatselijke Ap.
Mijn hoofd even legen na een über-gestructureerde
werkdag waaraan ik sinds een maand gebonden ben.
Maar ja …. Ik heb niets te willen. Een uitspraak die
velen zich wel uit hun jeugd kunnen herinneren.
Luisterend naar de radio hoor ik zojuist het
weerbericht en tot groot genoegen wordt verteld dat
de temperatuur gaat oplopen.
Dat het gaat regenen en het volgend weekend
misschien wel 15 graden wordt.
Ik krijg visioenen van buiten ontbijten. Een bakkie in
de zon met familie en vrienden, de geur van een BBQ
en vooral een fijne motorrit.
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Buiten de genoemde zaken mis ik ook onze
clubavonden. Een aantal van jullie heb ik in september
voor het laatste gezien
en van een aantal is het inmiddels alweer een jaar
geleden. Zodra het kan en mag gaat de Kleurvogel
weer open.
Daarom kijk ik reikhalzend uit naar het moment dat de
spuit ieders arm heeft bereikt en deur naar de wereld,
die nu nog op een kier staat, wagenwijd open kan
worden gegooid, want motorvrienden …..
IK MIS JULLIE.
Tot die tijd is het kiezen op elkaar, afwachten en
hopen dat wij de huidige situatie, die ons allemaal nog
steeds beperkt in alles, achter ons kunnen laten.
Ik denk niet dat alles meer zal worden zoals wij
gewend waren, maar als 50% van de beperkingen
kunnen worden opgeheven zijn wij al op de goede
weg.
Hopelijk tot snel,

Karin.
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LET OP!! LET OP!! LET OP!!
Clubavonden gaat nog even NIET door.
De gedragsregels rondom de Corona-pandemie
dwingen ook ons tot deze maatregel. Helaas!!
-
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-
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Lidmaatschap
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-

-

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 vòòr
1 maart

Els.
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

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

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Kascontrole
In februari hebben Fred Jansen en Bert van Oosten
kascontrole gedaan, over het financiële plaatje 2020
van de BMC.
Bert voor de 1e keer en Fred voor de 2e keer, daar men
dit 2x opvolgend mag doen is er voor 2022 een
plaatsje vrij, de kascontrole is altijd in januari, en
duurt meestal 1 uurtje.
Denk je dat is wel iets voor mij, laat het me even
weten.
Els
-

-
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De toercommissie
Recreatief motorrijden.
Dat mag. Recreatief motorrijden is binnen de gestelde
regels door de overheid niet verboden. Houd je daarbij
wel aan de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en
de overheid.
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Beste leden,
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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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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Hallo beste leden,
in April 2020 brak de corona uit en mochten we
nergens heen en als je toch thuis moet blijven, je
vervelen, daar heb ik te veel energie voor.
Al een tijdje zat ik er al naar te kijken om wat ik met
mijn Californian 362 te gaan doen.
Werd oud en lelijk en vond het niet mooi meer, de
wielen waren eens gepoedercoat maar zag er niet
meer uit.
Dus uit elkaar gehaald en perfect maken was mijn
gedachte.
Er zat een Honda tank op en had van Bennie een
Californian tank gekocht.
Het was bijna vakantie en er klopte een paar dingetjes
niet met het motorblok er was al een keer aan
gesleuteld, laat ik even over aan Rinnie over die dat
werk op zijn duimpje kan.
Ik alles geschuurd en naar de spuiter gebracht, eerst
zwart en toen rood er over, even een ding over de verf
kleur, als je een donkere ondergrond gebruikt word
het rood donkerder, als je een lichte BV witte onder
grond kiest krijg je een lichte rood naar oranje kleur.
Niet de bedoeling, dit was wel gebeurd met de cafe
racer.
Nou daarna strepen op plakken en met een dubbele
bies, het resultaat op de foto's en ook mijn PAV in de
zelfde kleur, hij was te zwart naar mijn zin.
En nou ik toch bezig ben die er ook maar bij, ik had op
de PAV al een 4tje (band) er onder gegooid, deze zijn
wat dikker van loopvlak en worden niet zo warm.
In april had ik een nieuw stuur besteld, die moest uit
Duitsland komen en door de corona kwam het pas in
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augustus binnen en de wielen ook nieuw gemaakt en
laten spaken met nieuwe velgen
bij HAAN WEELS. Ik kwam mijn wielen weer halen en
komt meneer Haan zelf naar buiten en vroeg aan mij
of ik tijd had, ik mee naar zijn huis en heeft hij daar
een mini museum met allerlei motoren staan , OA
maico crossers een hele rij en een hele mooie JAWA
crosser en ook standaard motoren.
ik heb van Erwin wat stuur benodichtheden gekocht en
nu ben ik bijna klaar, op de elektra na.
Hartelijke groetjes en hou je taai in deze gekke tijd.
Marcel Grob.

12

13

Teken van leven.
Nou wil het toeval dat nèt terwijl ik dit artikel zat te
tikken, er mail van Marcel Grob binnenkwam. Het
verhaal hiervoor over zijn prachtige Jawa Californian.
Want we hebben natuurlijk niet voor niets dit clubblad.
Uitermate geschikt om in deze rare tijden elkaar te
laten weten hoe het gaat, en wat we doen.
Sommigen van jullie zullen elkaar wel eens
tegenkomen in het dorp. Anderen houden via social
media contact en delen daar wetenswaardigheden.
Maar clubbreed gebeurt er nu helaas weinig.
Omdat het al een jaar geleden is dat we de laatste
goed bezochte clubavond hadden, en ik daarna (op
een enkeling na) niemand meer lijfelijk ontmoet heb
wil ik iedereen vragen om eens een paar regeltjes
tekst te sturen over hoe het jullie vergaat.
Of bijvoorbeeld een foto… (met mondkapje??)
Ik zal zelf aftrappen.
Zowel Akke als ik zijn nog steeds corona-vrij. Akke is
een keer getest toen ze tijdelijk in Heino bivakkeerde,
maar ik ben nog nooit getest.
We komen verder ook met weinig mensen in
aanraking. Het is werken, boodschappen doen en
verder niets. Thuis is er ondertussen ook niets meer te
klussen. (heb van ellende zelfs de kitranden in de
badkamer vernieuwd…) En als ik dit tik is heel
Nederland code rood ivm een naderende sneeuwstorm,
dus rijden met de Versys zit ook niet binnenkort in het
verschiet.
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Omdat ik gehoorapparaten heb is een gewoon
mondkapje ellendig om te dragen. Daarom heb ik een
soort bandana waar een vakje in zit voor een filter.

En zie hier de voorraad mondkapjes en
ontsmettingsgel.
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We kijken uit naar jullie tekens van leven, en hopen
iedereen gevaccineerd en wel binnen afzienbare tijd
weer eens lijfelijk te kunnen spreken.
Hartelijke groetjes,
Onno en Akke.
-
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Clubweekend 2021.
Het is nog ver weg, maar voor het geval dat het straks
kan is er vast een datum geprikt.
10 t/m 13 september.
We gaan nog niet iets boeken, maar dan kunnen
geïntresseerden vast wat in de agenda zetten.

Dit zijn vast 3 potentionele locaties.
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Bevrijding in zand.
Van de week las ik een stukje in het ANWB-blad dat er
t/m 30 oktober 2021 het Veluwse
Zandsculpturenfestijn plaats vindt in Garderen.
Het thema is dan ook ‘Bevrijding in zand’.
Het staat in het teken van 75 jaar bevrijding, de
indrukwekkende zandbeelden van de Slag om Arnhem,
D-Day en het leven van Anne Frank zijn gemaakt door
de wereldtop van zandkunstenaars.
Bij binnenkomst wacht je meteen een indrukwekkend
sculptuur van D-Day, de dag van de geallieerde invasie
op de stranden van Normandië.
6 juni 1944 was het begin van de bevrijding van WestEuropa en is ook het begin van de wandelroute langs
de ruim 100 zandsculpturen. Heb je alle grote
zandbeelden gezien, bekijk dan de 7 nieuwe
miniatuurdiorama’s over het dagelijkse leven tijdens
de oorlog, waar bij alle zeer realistisch en gedetailleerd
is nagemaakt op schaal van 1:15
Denk je wat zal ik eens gaan doen, het is zeer zeker de
moeite waard, Door de Corona maatregelen, hou de
site goed in de gaten zandsculpturen.nl
Men kan kaartjes bestellen voor €10,- pp op
anwb.nl/zandsculpturen.
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Els
MOTORCLUB CONTACT DORDRECHT
ORGANISEERT:
42e Voorjaarsrit
Datum: 07/03/2021 tot 031/05/2021
STARTPUNT: BP tankstation, Laan der Verenigde
Naties 113, 3316 AK Dordrecht
Inschrijving alleen door middel van het digitale
inschrijfformulier via onze website en het overmaken
van het inschrijfgeld!
Dit kan vanaf 1 maart, na betaling van inschrijfgeld
ontvangt u het GPX bestand met twee
route-tracks, een lange en een korte versie van onze
rit.
Lengte : 125/175 km.
Omgeving: Zuid – Holland, Brabant.
Route alleen op GPS (GPX track voor Garmin en
Tomtom).
Inschrijfgeld: € 5,00, naar IBAN
NL30INGB0003685189 t.n.v. MC Contact Dordrecht
Meer info: Henk Bijkerk via mail:
tour@mccontactdordrecht.nl en via
mccontactdordrecht.nl

Nieuw motormerk: Motron Motorcycles
Motron Motorcycles is specifiek gericht op het instapen middensegment in de tweewielsector.
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Met een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding zet
Motron nieuwe normen en vertrouwt het op lang
bewezen technologie van professionele partners.
Motron begint het seizoen 2021 met een uitgebreid
assortiment van in totaal tien tweewielers. Het
portfolio van het nieuwe Oostenrijkse merk omvat niet
alleen klassieke motoren en scooters met
verbrandingsmotor, maar ook drie elektrische scooters
en een elektrische minibike. De modellen met
verbrandingsmotor van 50 tot 400 cc zijn gericht op
het instapsegment. De elektrisch aangedreven
modellen bieden momenteel een topsnelheid van 45
km/h en vormen een nieuw alternatief in de L1eklasse.
ELEKTRISCHE AANDRIJVING EN
VERBRANDINGSMOTOREN
De elektrische modellen Whizz , Cubertino , Volz en
Vizion worden aan het begin van het seizoen 2021 als
eerste op de markt gebracht. De verbrandingsmotoren
komen naar de dealers in Q2: De adventure bike XNord 125, de cruiser genaamd Revolver 125 en de
naked bike Warrior 400 samen met de scooters Breezy
50, Ventura 125, IDeo 50 en Ideo 125 komen er al
eerste aan. Andere verbrandingsmotorfietsen, namelijk
de Nomad 125 en X—Nord 400, zullen in de tweede
helft van het jaar leverbaar zijn. Natuurlijk voldoen alle
modellen aan de strenge EURO5—richtlijnen.
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PRODUCTIE IN AZIË
De ontwikkeling en productie van de modellen wordt
uitgevoerd door ervaren partners in Azië, die
samenwerken met zeer succesvolle en bekende
merken. Hierdoor kan Motron profiteren van synergieeffecten en profiteren van een lange ervaring en
geavanceerde technische ontwikkelingen. De Motron
ontwerplijn is ontwikkeld door het ontwerpteam van
KSR Group, dat al 2 jaar creatief actief is in een eigen
ontwikkelings- en ontwerpstudio in Oostenrijk. Veel
coherente en nieuwe ontwerpconcepten, zoals de
unieke Crossfire-designlijn van Brixton, zijn er al
gecreëerd. Kenmerkend voor het Motron-ontwerp zijn
de frisse gele accenten op de tegelijkertijd moderne en
discrete kleuren zwart, grijs en wit.
EERLIJKE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING
Voor alle modellen belooft Motron een eerlijke prijsprestatieverhouding. De introductieprijzen van de
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elektrische voertuigen liggen tussen de € 1.899 en €
2.999. De 50cc en 125cc verbrandingsmotor scooters
zijn verkrijgbaar vanaf € 1.299 — € 2.299. Voor de
motorfietsen strekt de prijsklasse zich uit van € 2.799
tot € 2.999 in de kwartliter klasse, en een prijs van €
4999 wordt aangehouden voor de Warrior 400.
Voor meer informatie, bezoek www.motronmotorcycles.com
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