Het BMC-tje.
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Maand…januari.

Jaartal…2018.
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Voorwoord…
Elk jaar vinden gebeurtenissen plaats die zich in meer
of mindere mate vastzetten in ons collectief geheugen.
Van leuke of mooie momenten tot vreselijke en trieste
zaken kan ieder van ons zich de daarbij behorende
beelden vaak nog helder voor de geest halen.
Neem nou 1978.
De mammoettanker Amoco Cadiz loopt vast voor de
kust van Bretagne en besmeurd het hele gebied met
ruwe olie.
Oud-premier van Italië, Aldo Moro, wordt vermoord
teruggevonden in een geparkeerde Renault 4, en
Oranje verliest in een zinderende finale van Argentinië.
Bij een camping in Spanje ontploft een tankwagen met
-tig dode vakantiegangers tot gevolg.
Gerrie Kneteman wint de slotrit op de Champs Elysees
in de Ronde van Frankrijk. Karl Wojtyla wordt paus.
Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax.
In Jonestown plegen zo’n 900 leden van de Peoples
Temple massaal zelfmoord.
Grease en Saturday Night Fever veroveren de
bioscopen. Bassie en Adriaan worden bekende
tv-helden. Een voedselschandaal door kwik in
sinaasappels.
Tol Hansse zingt ‘Big City’ en Meat Loaf over zijn
‘Paradise by the dashboardlight’. ‘Floral Dance’ staat in
de top 40 (daar is ie weer). Aan dit jaar hebben wij
ook een ‘dreadlock holiday’ overgehouden en Henk
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met zijn vlam in de pijp. Jacques Brel en Keith Moon
gingen de pijp uit en op Assen werd gevlamd door Wil
Hartog, Jack Middelburg en Boet van Dulmen.
Dit bewogen jaar heeft nog een ander memorabel
moment opgeleverd, namelijk:
oprichting van de Baarnse Motor Club als toerclub.
16 januari is het exact 40 jaar geleden dat de akte tot
oprichting werd opgesteld.
40 jaar waarin de club wisselende ledenaantallen had
met clubavonden op diverse locaties.
De Oranjerit met soms torenhoge aantallen
inschrijvingen, tot jaren die als dieptepunt te boek
staan. Met leden van het eerste uur tot een onlangs
verworven lidmaatschap.
Het motorpark heeft in al die jaren behoorlijke
veranderingen ondergaan evenals de manier waarop
onze club deel uitmaakt van het leven van de
afzonderlijke leden.
Een 40-jarig jubileum is de laatste jaren geen
uitzondering in motorland maar wel een feestje waard.
De vorm is nog niet volledig bekend maar zal naar
verwachting voor de zomer gaan plaatsvinden.
Karin

Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:
4

13 februari.
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In de maand januari zijn jarig:
Paul Maas, Gert Roodhart, Jan v. Slooten,
Carina Steenland en Marcel Grob!
Hartelijk Gefeliciteerd!!!

Zaterdag 27 januari.
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Met aansluitend clubavond.
Aanvang

21.00 uur.

‘de Kleurvogel’, Tolweg 1, Baarn.





Beste leden,
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Hieronder staan de clubavonden voor de 1e helft van
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.
De overige data volgen later.
27 januari ivm jaarvergadering
24 februari
24 maart
21 april
02 juni
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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.

Paul Weel
Paul, welkom bij de Baarnse Mc.
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De voorkeur van…….
Ik ben: Paul Weel Leeftijd: 54 Woonplaats: Baarn.
Persoonlijke situatie: Gehuwd met kind
Mijn motor: BMW K1200LT
Mijn boek: Werkplaatshandboek BMW K1200LT
Wat zou je doen als je een onbeperkt budget had?:
Mooie speedboot van ongeveer 300 pk aanschaffen
samen met een mobiel benzinestation.
Als je 1 dag het land mocht regeren, wat zou je
veranderen: De kloof tussen arm/rijk kleiner maken.
s’Ochtends ga ik eerst: Aankleden.
Mijn krant: Telegraaf oline
Wat was je eerste (bij)baantje?: jagen op eenden en
verkopen aan de poelier.
Wat voor werk doe je nu?: Ik werk voor een
woningcorporatie.
Welke motorfietsen heb je gehad?: Suzuki 400 (totall
loss) BMW R750 (verkocht), BMW K75 (verkocht)
En met welke heb je het meeste schik of pech gehad?:
Pech met de eerste en schik met de laatste.
In wat voor huis woon je?: Hoek.
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Waar ben je trots op?: Op Monique en Jeroen
Als je zou reïncarneren als een dier, welk dier zou
dat dan moeten zijn, en waarom?:
Vogel, kan ik wegvliegen op de wind.
Lelijkste motor ooit: Die van mijn zoon op dit moment,
heeft hij afgelopen week op de A1 totall loss gereden.
Zelf heeft hij, behalve een gedeukte ego, niets.
Waar zou je graag eens een dagje mee sturen?:
Airbus a380
Wat is je droommotor?: Uch.. na de huidige een.... tja,
een...motorscooter. Einde lidmaatschap denk ik..
Heb je verder nog wensen of mededelingen?: Ik rij
overdag veel voor en naar mijn werk op de motor.
Maar hoop toch dat ik zo nu en dan met jullie mee kan
rijden.
Groet Paul

UITNODIGING JAARVERGADERING
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Het bestuur van de Baarnse Motor Club nodigt bij deze
alle leden uit voor de jaarvergadering op 27 januari
2018.
Aanvang 21.00 uur met aansluitend clubavond.
AGENDA
1 Opening door de voorzitter
2 Bespreking ingekomen stukken
3 Bespreking jaarverslag penningmeester
4 Verkiezing leden kascommissie
5 Terugblik clubactiviteiten
6 Vooruitblik evenementen Toercommissie
7 Prijsuitreiking Toercompetitie
8 Rondvraag
9 Sluiting
Indien de jaarvergadering niet kan worden bijgewoond
meld je dan af per mail, telefoon, sms of whatsapp
naar de bekende nummers en mailadressen.
(zie index)
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TERUGBLIK AKTIVITEITEN / BELEVENISSEN /
CLUBBLAD 2017
JANUARI
Met een nieuw toerjaar voor de boeg in het clubblad
een lijst van tarieven voor verkeersovertredingen om
te voorkomen dat we in de fout gaan of alvast een
spaarpotje kunnen gaan aanleggen. 18 leden wonen
de jaarvergadering bij. Wij verwelkomen Peter de Vries
als nieuw clublid. Onno verhaalt over de motoren die
hij heeft bezeten en waarvan er nog één rondrijdt. De
toerprijzen worden uitgereikt en de wisseltrofee gaat
een jaar bij Johnny logeren.
FEBRUARI
Door gewijzigde interesses heeft Mark Hazekamp na
bijna 30 jaar zijn lidmaatschap opgezegd. De
toerkalender wordt bekend gemaakt.
MAART
Onno rekent ons voor dat er in 34 jaar tijd zo’n
208300 onder de banden van zijn diverse motoren zijn
doorgerold en verhaald over de tripjes die hij heeft
daarmee heeft gemaakt.
Rijdt Paul weer mee in de Truckersrun vanuit
Amerpoort met Bart Smit vrachtwagen-combinatie.
Karin heeft Alpje weer terug na een jaar van
vreemdgaan op een paar andere motoren. Onno krijgt
kortsluiting van onbenullig nieuws zodat het tijd wordt
weer eens een rit te rijden. Dat doet hij en 3 BMC’ers
tijdens de ‘Bijna-Zomertijd-rit’ van de VMTC.
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APRIL
In navolging van Onno passeren de motoren van Els
de revue en geen classis bike evenement zonder haar.
Ook terug in de tijd met Els over 40 jaar Bambitreffen.
Das war einmal. Paul, Peter en Karin rijden de
Koekstadrit.
Clubavond werd een vroegertje door weinig aanloop.
MEI
De Oranjerit wordt beschreven in 3 verschillende
verhalen en trekt 51 deelnemers.
Karin neemt afscheid van haar 25 jaar oude Mitsubishi
dat rood schroot gaat worden.
Een aantal BMC’ers rijden weer als ordonnance bij de
Motorrun. Jan geeft tijdens deze run zijn zijspan de
sporen en Els rijdt de Kika-sponsorrit.
De Hemelvaartrit vanuit Driebruggen was een
prachtige dag voor 6 BMC’ers.
JUNI
De maand start met het Pinksterweekend.
Een aantal leden is weer getogen naar motorherberg
Healbird waar Onno zijn fierljepsprong eindigt met een
paar (bleek later) gebroken middenvoetsbeentjes en
zonder maar een Elfstedenkilometer te hebben
gereden naar Zwolle terug gaat. Ruim 600
motorrijders waaronder Ruben, Els, Paul, Jan en Karin
hebben voor de Motary een bedrag van E13500 bij
elkaar gereden voor de Stichting CSA Trust voor
kansarme kinderen in India.
Afsluiting voor de vakantieperiode is de goed bezochte
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BBQ. Tijdens de vooraf gereden BBQ-rit staan Ruben,
Jan, Els en Karin een kwartiertje stil voor industrieel
historisch rijdend erfgoed. Een lange stoet prachtige
oude vrachtwagens al dan niet gerestaureerd.
JULI
Start met een avondrit vanuit Renswoude met twee
tegenstrijdige Garmins.
Door vakanties motortechnisch voor de meesten van
ons een rustige maand.
Niet voor Johnny want hij rijdt maar liefst 8 ritten
waarvan 4 zomeravondritten vanuit Ermelo.
AUGUSTUS
Ook deze maand laat Johnny de kilometers flink rollen
en lijkt hij te gaan voor de top 3 van de
Toercompetitie.
Jeltje laat ons weten definitief naar Frankrijk te
vertrekken omdat dat haar gezondheid ten goede
komt. Diezelfde gezondheid zorgt er wel voor dat zij
haar motorhobby in de wilgen moet hangen en het
motorrijden definitief vaarwel moet zeggen.
SEPTEMBER
Wallenborn is de locatie voor het clubweekend.
7 BMC’ers hebben het naar hun zin in een oude
boerderij. Weer een topweekend met mooie kilometers
over de Eiffelwegen.
Slap ouwehoeren en een kaartje leggen in de keuken
onder het genot van een hapje en een sapje. Wat half
Nederland doet met Sinterklaas en Kerst is inmiddels
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bijna een traditie tijdens het clubweekend:
gourmetten.
Onno heeft zijn 10e Mijnhouttoer uitgezet die door 5
BMC’ers wordt gereden. (was weer super)
Minister Schultz van Haagen introduceert 14 nieuwe
verkeersborden. Altijd nuttig om te weten.
OKTOBER
Verhaalt Onno over de verreden Ponytoertocht en de
Herfsttoertocht in Zwolle.
Els over het Vetraantreffen in Woerden.
De laatste clubrit wordt gereden vanuit Amstelveen bij
Motovatie. Jan verrast de 84-jarige mevrouw Berkhof
(zelf ooit berijder van een DKW) op Nationale
Ouderendag door een ritje in zijn zijspan.
Gerard verhuisd naar Drenthe.
NOVEMBER
Ivm het mooie herfstweer is Onno al bezig met de
11e Mijnhouttoer, waarna ‘The Beast’ in de
winterslaapstand gaat.
Ook Paul heeft zijn motor al in de winterstand moeten
zetten ivm een knieoperatie en vernemen wij nog een
aantal gedragsregels voor motorrijders en tips voor het
winterklaar maken van je motorfiets.
Els wordt pensionado. Eindelijk meer tijd voor nog
meer ritten.
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DECEMBER
Laatste oproep voor de toerboekjes zodat de strijd
weer los kan gaan barsten.
Onno is naar de tentoontelling ‘creatief met kadavers’
geweest en Karin neemt met weemoed (tijdelijk maar
vermoedelijk voorgoed) afscheid van haar Transalp.
Een Yamaha Diversion zal voorlopig de honneurs
waarnemen.
De week vanaf 8 december was voor Nederlandse
begrippen wel erg winters, zodat de Diversion meteen
een weekje rust kreeg.
De ‘zuinig-op-de-motor-types onder ons hoeven
voorlopig de weg nog niet op door de veel gestrooide
pekel.
2017 is ten einde en wij kunnen terugkijken op weer
een goed clubjaar zonder brokken en andere rare
dingen. Op naar ons 40-jarig jubileum in 2018.
Karin.

AANKONDIGING VAN MOTORRACES IN
1921 – 1931 – 1937
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Jan van Slooten heeft een heupoperatie
ondergaan,het gaat al iets beter maar met een kaartje,
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mailtje, belletje, etc. zal zeker helpen om hem weer
snel op de been te helpen.
Jan sterkte, en beterschap.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Motorbeurs Utrecht
Als deze beurs er is krijg je al een klein beetje het
gevoel dat het nieuwe motor seizoen er aan komt.
Even rond lopen langs nieuwe en tweede hands
motoren, helmen, onderdelen, kleding, kraampjes met
verschillende thema’s b.v. motorverhuur,
verzekeringen, clubs, reisorganisaties, teveel op op te
noemen.
Voor de liefhebbers:
Do 22 februari - 10.00 -21.00 uur
Vr 23 februari - 10.00 -22.00 uur
Za 24 februari - 10.00 -18.00 uur
Zo 25 februari - 10.00 -21.00 uur

Wanneer des winters het zout op den wegen
ligt, wil ik mij in het weekend nog wel eens vervelen.
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Vaak pak ik dan een oud fotoboek uit de kast om eens
weg te dromen naar de tijden van weleer.
Deze keer had ik de fotoboeken van 1987 – 1990 te
pakken. In die (vrijgezelle) jaren maakte ik veel kms.
En niet alleen met de toertochtjes in het weekend,
maar ook met de vakanties.
In het voorjaar van 1987 was ik alleen een week naar
het Zwarte Woud in Zuid-Duitsland geweest.
In een klein dorpje daar (Steinenstadt) zaten m’n
ouders ook op vakantie. Eigenlijk wilde ik de 750 km in
een keer volbrengen, maar net onder Weert begon het
ontzettend te regenen, en het hield niet meer op.
Vandaar dat ik bij Malmedy de E42 verliet, en totaal
verzopen bij het eerste bordje ‘chambre’ stopte.
Een 2-p. kamer met douche, en de motor mocht op
het terras staan. De kamerprijs van BFR 1300 (FL. 75)
was voor halfpension. Linzensoep, vlees en
aardappelkroketten. Pot bier van de zaak, en een van
mezelf. Koffie en kersentaart na. Je snapt dat ik lekker
sliep. De volgende morgen waren alle spullen droog,
en ben ik via Koblenz, Mannheim en Karlsruhe de
Autobahn afgesjeesd tot aan afslag
Mullheim/Neuenburg, waar Steinenstadt vlak bij lag.
Verder die week was het weer best aardig, en de
diverse bergen in het gebied verkent. De Feldberg, de
Belschen, de Blauen. Naar het Musee national de
l’automobile in Mullhouse Frankrijk, Schloss Bürgeln,
waterval van Schaffhausen in Zwitserland. Na een
korte week stond er 2500 km op de teller.
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In die jaren werd Hans Sieben m’n vaste vakantiemaatje. Hij hield ook van lekker doorrijden, een potje
bier en een mooie afwisseling van relaxen en dingen
bekijken. Hans reed toen op een FJ1200, en ik op een
XJ900F. In 1988 gingen we daarom samen naar
Portugal. S’morgens om 5.00 uur vertrokken uit
Hilversum en s’avonds om 20.30 uur kwamen we in
LLoret de Mar aan. 1500 km in 15,5 uur.
Gesloopt, maar voldaan. Na een dag rust en een
uitgebreid bezoek aan een Ierse pub reden we via
Barcelona en Zaragosa richting Madrid.
Hoofdzakelijk via 2-baanswegen. Ergens voor Madrid
nog een overnachting, en de volgende dag gingen we
bij Badajoz de Portugese grens over. Daar was het
42°. Op de tank kon je een eitje bakken.
In Portugal, bij Requencos nog een overnachting.
Het was al donker toen we het plaatsje inreden, maar
op een plein was wat volk. Toen we daar stopten
hadden we veel bekijks, en een Engelssprekende
jongen wist wel een adresje voor de nacht.
Met de brommert reed hij voor ons uit, en we kwamen
bij een moeke terecht waar de motoren op de
binnenplaats konden, en voor weinig pesetas.
De volgende dag bereikten we de bestemming
Ferragudo in de Algarve. Klein plaatsje aan de kust
met een camping. Van daar uit hebben we de
prachtige kust en omgeving bekeken. (Soms in korte
broek op de motor, omdat het gewoon te warm was
om je in pak te hijsen. En de paar motorrijders die je
daar tegen kwam zaten ook met blote ledematen op de
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motor). Hans had een nicht in Ferragudo wonen, en
met haar vriend gingen we het nachtleven in.
Na een paar B-52’s was je al gauw de weg kwijt, maar
we vonden toch de tent s’avonds steeds weer terug.
Na een paar dagen moesten we helaas alweer naar
huis. 2 weken bleek toch tekort te zijn. Met een
overnachting in Coimbra (Midden portugal), en èèn
ergens tussen Valladolid en Burgos in Spanje, en nog
èèn in Frankrijk boven Bordeaux, waren we na 2
weken weer thuis met bijna 6000 km op de teller. We
besloten toen om het volgend jaar nog eens te doen,
maar dan 3 weken!!

1988
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1988

Zoals gezegd wilden we nogmaals naar Portugal, maar
dan 3 weken. 23 juli 1989 vertrokken we wederom die
kant op. Na flink wat uren illegale snelheden (kon toen
nog in Frankrijk) overnachten we in Biescas in de
Pyreneën. Na een dag toeren door de prachtige
pyreneën werd op maandag eerst een Eurocheque
verzilverd bij de plaatselijke bank. Geldautomaten
bestonden immers nog niet. Met 25000 pesetas liep je
met een flink pak geld de deur uit. Omgerekend was
het 450 gulden, dat viel dus wel mee.
Ook dit jaar via Zaragoza en Madrid naar Badajoz, de
Portugese grens. Vandaar dwars Portugal door naar
Lissabon. Daar kwamen we een redelijk stuk buiten
het centrum in een aggenebbis-hotel terecht. Als je
aan een kraan draaide hield je ‘m in je handen, en in
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bed lag je in een kuil. Maar het was goedkoop met vlak
voor de deur een stationnetje, zodat we met de trein
naar centrum Lisboa konden. Hans wist daar een bar,
de Rotterdao-bar. Inderdaad, Rotterdam-bar.
Was hij al eens met het Feijenoord-legioen geweest.
Het bleek nu meer een hoerentent te zijn, dus ik hield
de hand angstvallig op de portemonnaie.
Ook na dit avondje stappen wisten we ongeschonden
weer het hotel terug te vinden. De volgende
bestemming was de camping in Ferragudo.
En vandaaruit hadden we dit jaar ruim de tijd om de
Algarve te ontdekken. Van het meest westelijke punt,
vuurtoren Cabo de Sao Vincente, tot de berg Caldas de
Monchique, en havenstad Faro.
Tijdens de terugreis wilden we bij Alfredo’s Rancho del
Motero in Clariana langs. (in de buurt van Barcelona),
maar ook nog zoveel mogelijk van Spanje zien. We
reden dus eerst de Algarve-kust oostwaarts af tot de
Guadiana-rivier, die meteen de Portugees/Spaanse
grens is. Daar met de veerboot naar Ayamonte, en via
Sevilla, Cordoba en Albacete naar Valencia en
Barcelona. Daar begon het vreselijk te onweren met
flink hagel. 40 km/u, en uiteindelijk geschuild onder
een viaduct. De Rancho del Motero was vlot gevonden,
en de San Miquel aan het zwembad gleed heerlijk naar
binnen. We ontmoetten daar wat volk van Mc IJmond,
en een belg ‘Pinquin’ genaamd die op een ratbike reed.
Gezamenlijk wat door de omgeving getoerd en wat wat
relaxte dagen doorgebracht. Maar aan alles komt een
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eind, zo ook aan deze 3 prachtige weken.
En na nogmaals Frankrijk doorkruist te hebben waren
we na bijna 7000 km weer thuis.

1989

Grt, Onno.
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Even naar Leusden
Zolang ik motoren hebt gehad, nu nog een Yamaha,
zijn het altijd Japanse merken geweest.
Maar mijn broer Gerard voor 99% Engelse motoren
zoals Norton en al vele jaren een Triumph, gekocht bij
Blom motoren in Leusden.
En zo kwam het idee om daar eens naar toe te gaan.
Er was een open dag met nieuwe modellen, wij naar
Leusden. Wat een prachtige zaak, ruim opgezet,
overzichtelijk, een dealer alleen met het merk
Triumph.
V
an elk type staat er een van in de zaak. B.V
Bonneville, Daytona, Speed Triple, Cafe racer, Tijger,
Thruxton.et. etc.
Kleding, onderdelen, helmen, alles wat men nodig
heeft, snufjes of noodzakelijke onderdelen.
Een zeer moderne werkplaats, en boven is er een klein
museum de moeite waard om daar door heen te
lopen. Na alles gezien te hebben, weer ri huis, het is
een leerzaam middagje geweest.

Els.
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Als je een voertuig een kenteken wil geven.
Als eerste een afspraak maken bij de RWD voor een
keuring voor bv motor.
Dit doe je op de computer, ga naar RWD keuring en
zoek een station in jou buurt uit.
Er staan namelijk alle stations op een rij, dan kies je
de datum uit en bevestig dat.
Draai een print uit van de afspraak, die neem je mee
naar de keuring.
De papieren mee nemen die bij het voertuig horen en
controleer alle gegevens en frame-nummer.
Kenteken, alles moet kloppen, al komt het voertuig uit
het buitenland. (het is verstandig om een verhaaltje te
vertellen hoe je aan het voertuig bent gekomen op
papier natuurlijk).
Een keuring kost natuurlijk geld E67.-, je krijgt een
keuringsrapport (je bent nu klaar bij de RWD)
Dan maak je een kopie van het keuringsrapport en
stuurt deze mee naar de belasting. (de mijne is
gekeurd in Nieuwegein)
Je gaat naar de naar de belasting aangifte BPM(voor
niet vergunninghouders) op de computer,
download dit formulier en vul de gegevens in en
stuur deze op naar de: belasting TVA. Team BPM
Postbus 18500 3501CM Utrecht.
Dan krijg je de plastic kaart (tegenwoordig) in plaats
van papieren.
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Als dat klaar is, vergeet het voertuig niet te
verzekeren, daar staat een grote boete op.
En nu even nieuwe nummer platen besteld.
Dit was de motor keuring van mijn Jawa 350
Californian.
Gr Marcel Grob.
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