Het BMC-tje.
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Maand…januari.

Jaartal…2016.
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Voorwoord…
Hoewel februari al in zicht begint te komen is het nooit
te laat iedereen in alle opzichten een mooi en
probleemloos jaar toe te wensen.
Plaatste onze club 29 jaar geleden nog een advertentie
in de Telegraaf om alle motorrijders een goed
motorjaar toe te wensen;

anno 2016 sturen wij nagenoeg dezelfde boodschap
via facebook de wereld in.
Tja, tijden veranderen. Papieren routes verdwijnen.
Onno is aan de Garmin. Het moet niet gekker worden.
Daarom is het goed vaste waarden in het jaar te
hebben.
De Oranjerit is uitgezet. De BBQ-avond gepland.
De clubavonden staan vast. De toerkalender zit eraan
te komen en ook de jaarvergadering staat weer voor
het hek van de Kleurvogel. Daarom zetten wij de
deuren vanaf 20.30u open om de vergadering om
21.00u te starten. Komt allen.
Karin
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

17 februari 2016.
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en aansluitend clubavond!!!!

Zaterdag 30 januari.
Bardienst: ………..
Aanvang 21.00 uur.
‘de Kleurvogel’
Tolweg 1, Baarn.

…Baarn.
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In de maand januari zijn jarig…

Paul Maas, Gert Roodhart, Jan v. Slooten,
Carina Steenland en Marcel Grob.

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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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.
Zie blz. 9 voor de data van de clubavonden.
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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De clubavonden in 2016
Zaterdag 27 februari
Zaterdag 02 april (in Maart was geen geschikte datum
vrij, dus vandaar 2x in april)
Zaterdag 23 april
Zaterdag 21 mei
Zaterdag 25 juni
Zaterdag 24 september
Zaterdag 22 oktober
Zaterdag 19 november
Zaterdag 17 december
Zie artikel op blz 7, en meld je aub bij Els voor een
bardienst.
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UITNODIGING JAARVERGADERING
Het bestuur van de Baarnse Motor Club nodigt bij deze
alle leden uit voor de jaarvergadering op
30 januari 2016.
Aanvang 21.00 uur met aansluitend clubavond.
AGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8

Opening door de voorzitter
Bespreking ingekomen stukken
Bespreking jaarverslag penningmeester
Verkiezing leden kascommissie
Evenementen Toercommissie
Prijsuitreiking Toercompetitie
Rondvraag
Sluiting

Mocht iemand een onderwerp ter bespreking willen
inbrengen dan kan dit vooraf worden ingediend bij het
bestuur.
Indien de jaarvergadering niet kan worden bijgewoond
verzoeken wij afmelding per mail, telefoon, sms of
whatsapp op de bekende nummers en mailadressen.
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JAAROVERZICHT / (CLUB) ACTIVITEITEN 2015
JANUARI
Deze maand is het laatste papieren clubblad
uitgebracht en gaat ons cluborgaan vanaf komende
maand digitaal.
De jaarvergadering is gehouden met aanwezigheid van
16 leden.
FEBRUARI
Publicatie van de notulen van de jaarvergadering en de
toerkalender.
Tevens een overzicht van wanneer wie lid is geworden
van de club.
MAART
Rijden een aantal BMC-ers de Bijna Zomertijdrit.
Knutselt Onno een Helmdroger in elkaar en neemt
oud-lid Jan van Lambalgen ons mee in zijn verhaal
over zijn motortour over de Balkan.
Verder een kleine foto-impressie van wat eens was en
nooit meer komt: Het laatste Bambitreffen in 2014.
Els geniet van de Gooise Karavaan, de
vrachtwagenvariant van een zijspanrit met
gehandicapten.
APRIL
Verslag van de Bijna-zomertijdrit vanuit Ermelo en nog
een stuk Balkan.
Rijdt Onno een tocht vanuit Lemele met een gevoel
van toerfixing en verlaat Els de verreden kaasstadrit
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met een extra bagage aan boord, nl. een via loting
verkregen kilo kaas.
Rijden Paul en Karin de Koekstadrit vanuit Schalkhaar
en sluiten wij de maand af met onze eigen Oranjerit
waaraan 84 rijders hebben deelgenomen.
MEI
De clubrit van mei vindt plaats in Joure waar Karin als
een soort van vliegende non aankwam met een
opengewaaid jack met flapperende panden. (vreemd
gezicht in de spiegels).
Bij Onno borrelt de eerste gedachte op een Garmin aan
te schaffen en wordt verhaalt over 70-jarige
herdenking van Bevrijdingsdag/Dag van de Vrijheid.
Met een minder rooskleurige afloop hadden wij ons
motortechnisch wellicht niet zo vrij kunnen
verplaatsen.
Overnachten 8 BMC-ers in Motorherberd Healbird
voorafgaand aan de Friese Elfstedentocht die door 9
BMC-ers wordt verreden.
JUNI
Verslag van een geslaagd Pinksterweekend in het hoge
Noorden en rijdt Els voor de 32e keer mee met de
Motorrun. De Motary vanuit Putten is voor 4 BMC-ers
(inclusief Roodkapje) weer een geslaagd evenement en
rijden Els, Jeltje en Karin vanuit Achterveld bij MVTC
Alweer.
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JULI
De zomer is nat maar ook heet wat ons doet besluiten
niet met megatemperaturen de BBQ-rit te gaan rijden.
Voor de aansluitende BBQ-avond is lekker warm weer
natuurlijk wel van belang waardoor het een gezellige
boel werd.
AUGUSTUS
Reed Onno als vreemde eend in de bijt een rit van MTC
Hasselt en verhaalt over zijn vakantie naar Thuringen.
De laatste editie van het Doorlopend Evenement wordt
bij vlagen met snertweer gereden door 6 BMC-ers.
SEPTEMBER
Het jaarlijkse clubweekend is doorgebracht in Schore
in WestVlaanderen in een voormalig nonnenhuis met
Transalp-perikelen op de heenweg en een koe die een
fantastische imitatie deed van wielrenner Johnny
Hoogerland om dwars door het prikkeldraad het
weiland weer in te geraken.
Vanuit Zwolle wordt de jaarlijkse Mijnhouttoer
gereden, ditmaal door het Overijsselse achterland met
een aangename stop in Blokzijl.
OKTOBER
Onno verhaalt over de Herfstrit van MC Zwolle die hij
in 1983 voor het eerst heeft gereden en toont zijn
verzameling motor-memorabilia waar menige gulden
aan is gespendeerd.
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NOVEMBER
Els rijdt met Gerard rijden de kale bomentocht vanuit
Almere en is toe aan een nieuwe Garmin en Onno is
papierrijder af want ook hij rijdt vanaf nu ook met
GPS. We lezen waarom je altijd WD40 in huis moet
hebben en hoe het Karin is bevallen in Macedonië.
DECEMBER
Altijd een slappe maand mbt motoractiviteiten.
De toerboekjes kunnen worden ingeleverd en deze
editie wordt afgesloten met een zoektocht van Els naar
de historie van de Baarnse Motor Club in alle jaren
voorafgaand aan de heroprichting in 1978.
Een interessante zoektocht op schrift maar zeker ook
via het item van Eemland TV/Groene Graf.
Zie hiervoor de link in het clubblad of op onze site en
eigen youtubekanaal.
-
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Een late reactie.
Als ik naar de sluitingsdatum kijk voor het clubblad
van januari, mag ik wel opschieten.
Maar waar ga ik het over hebben midden in de winter?
De eerste sneeuwvlokken dwarrelen nu naar beneden
dus over motorrijden heeft geen zin.
Parijs-Dakar is net afgelopen, vele mooie
resultaten voor de Nederlanders, of je nu eerste of
laatste bent geworden dat maakt niet uit,
dat je hem uit gereden hebt is al een overwinning.
Dan eens de clubbladen van afgelopen jaar er
maar bij halen, misschien staat daar iets in om op
terug te kijken. Ja hoor, de oproep van Onno
om ook eens club aandenken te tonen en waar je het
meeste herinneringen aan hebt, hebben jullie
even? Er zijn vele mooie dingen om op terug te kijken.
B.v. de eerste medaille van de Oranje rit 1980, en de
vele die er daarna kwamen, 38 jaar Bambi Treffen, een
paar keer de Jumbo Run NL met Jan van Lambalgen,
10 keer de herfstnachtrit van 700 km per rit, VMTC
ritten, 32 jaar Nieuwenoord. Vele treffens, heel veel
doorlopende evenementen…die in Zeeland waren een
van de mooiste, wel ver weg want je rijdt op een dag
toch 500km, 2x naar de 24 uurs van Francorchamp.
Wat ook heel leuk was, was de zeester ontmoeting
eerst een paar rondjes op het circuit, daarna over het
strand, wat een ervaring. Maar ook de gezelligheid
voor en na de ritten, we hebben wat afgelachen en nog
natuurlijk. De vele bekers, en medailles, aandenken,
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prijzen van de competitie, te veel om op te noemen.
Dan heb ik ook nog de toerboekjes van 1980 t/m
2015, en de clubbladen van 1979 t/m 2015.
Als ik alles zo zie denk ik net als Onno, weg er mee, of
toch maar weer even opbergen, weg is ook helemaal
weg, en dat is toch wel definitief, er is nog veel meer
te vertellen maar het komt allemaal ongeveer op
het zelfde uit. Oh ja en de weekendjes weg om nooit te
vergeten, de bbqtjes, enz. enz.
Wel heb ik nog vele jaren jaarhangers van de Oranje
rit liggen, en oude medailles van de club, dus als er
liefhebbers zijn laat het weten, dan neem ik ze mee
naar de jaarvergadering, waar we elkaar zeker zullen
zien.
Els
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Tips voor kleding voor motorrijders

Goed gekleed of niet...

Voor je op je motor stapt pak je jezelf in; meestal
probeer je er daarbij voor te zorgen dat die kleding je
beschermt voor het geval het ritje niet helemaal
verloopt zoals je je had voorgesteld.
Maar waar moet je op letten bij het kopen van dat
soort kleding? Wat voor bescherming heb je nodig en
hoe weet je of dat setje labels dat aan die jas hangt
inderdaad betekent dat die jas voor je zal doen wat ie
zou moeten doen?
En waar moet je nog meer op letten bij het kopen van
kleding? Hoe zorg je er voor dat je op de motor op je
best bent, en het snelst kunt reageren?
Hier wat uitleg over bescherming, over materialen, en
wat tips over waar op te letten bij aanschaf.
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Auto of motor?

Primaire veiligheid
Als je het hebt over veiligheid op de motor, denken de
meeste motorrijders aan helmen, protectoren of leren
pakken.
En inderdaad, al die dingen hebben met veiligheid te
maken. Maar vergeet niet dat er een directere manier
is om aan je veiligheid te denken.
Je veiligheid vergroten kun je doen door alles in het
werk te stellen om een ongeluk te voorkomen (de
primaire veiligheid), en door ervoor te zorgen dat de
schade, wanneer het te laat is, zoveel mogelijk beperkt
blijft (secundaire veiligheid).
In feite is het grote verschil tussen autorijden en
motorrijden dat je in een auto een enorme hoeveelheid
secundaire veiligheid hebt (de hele auto is een soort
van veiligheidscocon om je heen), terwijl je op de
motor je veiligheid toch vooral in je eigen hand hebt
(primaire veiligheid dus).
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Secundaire veiligheid
Op deze pagina bespreken we voornamelijk de
secundaire veiligheid: helmen, protectoren en leren
pakken enzo dus.
Een functie van motorrijderskleding is veiligheid; een
andere functie is zorgen dat je lichaam niet afkoelt of
juist te heet wordt. Dat is in feite een bijdrage aan je
primaire veiligheid, omdat een eerste vereiste voor het
kunnen anticiperen is dat je lichamelijk in orde bent.

Je secundaire veiligheid aantrekken

Objectieve en subjectieve veiligheid
Pas op het moment dat je het verprutst hebt, komt de
secundaire veiligheid in actie.
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Er schuilt een gevaar in de vele labels met "protectie"
en "veiligheid" die er aan motorrijderskleding hangen:
het wordt gemakkelijk om te vergeten dat veiligheid
hem er vooral zit in de primaire veiligheid, om zelf
actief ongelukken te voorkomen.
Er schuilt een tweede gevaar in:
veel mensen hebben de neiging om, als ze zich meer
beschermd voelen, meer risico te nemen. Iemand die
in korte broek op de motor zit, rijdt over het algemeen
voorzichtiger dan iemand die in een leren race-overall
rijdt, met overal protectie.
Dit zijn geen argumenten tegen beschermende
kleding, maar het is wel een goede zaak om je van die
neigingen bewust te zijn, en er op te letten dat je niet
in die val trapt.
Dus, als het om je (secundaire) veiligheid gaat, is het
slim om objectieve informatie te verzamelen: de wens
van mensen om "veilig" te zijn inspireert verkopers om
te verkopen door middel van "veilig" klinkende
woorden en labels en materialen. Veel daarvan is
gebakken lucht!

Als je helm maar goed zit!
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HELM.
Goed passend
Verreweg het belangrijkste van een helm is dat hij
goed past. Het beste advies is daarom om naar een
winkel te gaan waar ze je kunnen helpen dat goed te
bekijken. De helm moet bij aankoop tamelijk strak
zitten: als je je hoofd heen en weer schudt mag de
helm niet meebewegen. Elke helm die in Europa wordt
verkocht moet zijn goedgekeurd volgens de
ECE 22.05 norm.
Voldoet een helm daar niet aan, koop hem dan niet.
Materiaal
Wat de materialen betreft: een helm heeft een
buitenschaal, die vooral niet mag breken, en een
binnenschaal, die de klap moet opvangen, en de
impact daarvan over het hele oppervlakte moeten
verdelen.
De heel goedkope helmen hebben vaak een
buitenschaal van ABS of polycarbonaat.
Laat die helmen staan: die worden sterk door UV-licht
aangetast, en je moet ze na hooguit twee jaar echt
vervangen, en tijdens die twee jaar is de schaal al
sterk achteruit aan het gaan.
Duurdere helmen hebben een buitenschaal met als
basis een polyesterhars, oftewel glasfiber.
Vaak is daarvan een composiet gemaakt met behulp
van vezels, zoals Dyneema, een speciaal soort
polyethyleenvezel, Aramide, een speciaal soort
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polyamidevezel (je hebt vele soorten aramidevezels,
waarvan Kevlar de bekendste is), en
Carbonvezels (een soort nylon dat voornamelijk uit
koolstof bestaat). Die vezels hebben gemeen dat ze
licht en sterk tegelijk zijn.
De binnenschaal is over het algemeen van styropor.
Levensduur
Deze duurdere helmen hebben een levensduur van 5
jaar. Koop na die tijd dus een nieuwe, ook al ziet de
helm er nog helemaal goed uit!
Integraal, jet of cross
Tenslotte moet je nog een keuze maken tussen een
integraalhelm, een jethelm of een cross-helm.
Geen "potje" kopen, zo'n dopje: daar heb je niets aan.
Er zijn felle discussie tussen integraalhelmvoorstanders en jethelmvoorstanders. Heel kort
gezegd: de integraalhelmvoorstanders wijzen op de
(theoretische) mindere bescherming van je gezicht in
een jethelm; de jethelmbezitters daarentegen hebben
nooit beslagen vizieren (en wijzen weer op de
theoretische extra kans om je nek te breken met een
integraalhelm).
Ons idee: koop waar je je het plezierigst in voelt.

Handschoenen
Handen zijn belangrijk.
Als je kijkt naar de combinatie waarschijnlijkheid van
schade en ellende bij schade komt je hoofd op de
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eerste plaats, en je handen op nummer twee.
Draag dus onder alle omstandigheden minstens een
helm en handschoenen.
Je handschoenen moeten zo in elkaar zitten dat je
zoveel mogelijk voeling blijft houden met het stuur, en
ondertussen beschermd bent tegen glijden.

Nooit je handschoenen vergeten

Leer
Bij warm weer gaat er niets boven leren
handschoenen. Vaak wordt er kangoeroeleer voor de
binnenzijde gebrukkt, dat tegelijk heel licht en sterk is,
en enigszins rekbaar, zodat je precies voelt wat je
doet.
Goretex
Voor kouder weer kun je het beste handschoenen
kiezen met een Goretex-voering om droge handen te
houden.
Binnenhandschoenen
Als je echt warme handen wilt houden: een
handschoen met een aparte binnenhandschoen van
bijvoorbeeld Windstopper houdt je hand veel beter
warm dan een handschoen met een ingenaaide
24

wattenvoering, en geeft je ook meer gevoel voor wat
je doet.

Laarzen

De schoenen zijn in ieder geval stevig

Enkels beschermd
Als je kijkt naar de combinatie van risico op schade en
de grootte van de schade bij een ongeluk, komen je
voeten en enkels op de derde plaats.
Schoenen of laarzen die je op de motor draagt horen
je enkels te bedekken. Verder moeten ze stevig
genoeg zijn om te voorkomen dat je je enkel breekt bij
een ongeluk.
Of laarzen met metalen platen aan de binnenkant, ter
bescherming van je tenen, een goed idee zijn is de
vraag: die metalen platen beschermen je tenen
weliswaar, maar zijn ook in staat om diezelfde tenen
door midden te snijden.
Je hoeft niet speciale motorrijlaarzen te kopen:
veiligheidsschoenen (behalve die met metalen platen)
of stevige wandelschoenen voldoen ook prima, als ze
maar hoog genoeg zijn.
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Schakelpookje
Bij het kopen van laarzen die niet speciaal voor
motorrijders zijn gemaakt is het handig te checken of
het materiaal van de bovenkant van de linkerlaars
tegen het schakelpookje bestand is.
Dit was deel 1 van Tips voor kleding voor motorrijders.
Met dank aan Marcel Grob. Volgende maand deel 2.
.

.

.

.

Het ging deze winter erg plotseling ijzelen…..
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John’s Weatherforecast Stone
Er komen steeds meer mensen wiens leven wordt
geregeerd door de weersverwachting en daardoor niet
op pad gaan maar thuis blijven hangen.
Voor mij geen buienradar of weeronline.
Bij het naderende weerbericht op welke zender ook,
schakel ik steevast over op een ander kanaal.
Een weerbericht blijft een voorspelling en een paar
kilometer verderop kan het er wel heel
anders uit zien. Het blijft ook een feit dat je de wereld,
gezien vanachter het raam, vaak anders ervaart dan
wanneer je op pad bent en je wel ziet wat het wordt.
Bij mijn vorige werkgever had ik in mijn begintijd veel
boeren aan de balie die vrijwel altijd met een zekere
nauwkeurigheid ons weekendweer voorspelden aan de
hand van het land en hun dieren en zij hadden het
vaak bij het rechte eind. Dus: drommen koeien zich
samen en worden de vogels stil dan duurt het niet lang
meer voor het gaat regenen. Dat is ook het geval als
je een diepe grondlucht ruikt.
Krijgt de lucht zo’n prachtig mooie, gele kleur dan is de
regen (en wind) niet ver weg meer. (en dan heb ik het
nog niet gehad over de wolken aan het Zwerk).
Je kunt ook even contact opnemen met John uit
Ierland die hier op geheel eigen wijze een simpele
maar doeltreffende manier gevonden heeft om de
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weersvoorspelling aan te geven met zijn
‘Weatherforecast Stone’.
Karin
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Sterfbed kardinaal
Een kardinaal voelt zijn einde naderen en nodigt
vanuit zijn sterfbed Mark Rutte en Diederik Samsom
uit.
Hij verzoekt hen om snel te komen.
Bij hun aankomst leidt een bediende hen naar de
kamer van de kardinaal en ze moeten links en rechts
van het sterfbed plaatsnemen.
De kardinaal kijkt hen elk een tijdlang doordringend
aan en richt dan zijn blik naar de hemel, zonder een
woord te zeggen.
Na enige tijd durven de politici eindelijk te vragen:
"Excuseer Monseigneur, maar waarom moesten wij
absoluut komen?"
"Wel", zegt de kardinaal met zijn laatste krachten.
"Jezus is gestorven tussen 2 dieven en ik wil dat ook
zo doen..."

29

Nieuwe radarcontrole in Nederland. Te hard rijden en
je krijgt zo’n foto thuis.
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