Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Zo, de eerste 20 jaar van de 21e eeuw zitten erop en voor mijn
gevoel zijn deze jaren omgevlogen. Er is veel gebeurt waardoor de
wereld soms op zijn grondvesten leek en lijkt te schudden.
Verhoudingen zijn verandert. De menselijke maat is steeds vaker ver
te zoeken. De maatschappij verhard op allerlei fronten met het
klimmen van de tijd.
In deze twee decennia zijn een aantal zaken verboden of niet meer
maatschappelijk acceptabel. Er mag vrijwel nergens meer worden
gerookt. Bellen in het verkeer wordt flink beboet. (nog te weinig)
Er mag niet meer op de fiets worden gebeld. Je mag geen
gezichtsbedekkende kleding meer dragen. Dus ook de bivakmuts
moet af bij de pomp. (en bij de bank)
Geen alcohol onder de 18. (daar hebben wij gelukkig geen last meer
van).
Na ruim 100 jaar industrialisatie hebben wij in Nederland ‘ineens’
last van een stikstofprobleem waardoor boeren en de bouwwereld
op hun achterste benen staan.
De eerder opgevoerde snelheid op snelwegen wordt teruggedraaid
naar 100 km.
Oude diesels worden al geweerd uit bepaalde binnensteden en je
gaat een godsvermogen betalen voor de wegenbelasting.
Motorrijders worden verbannen van dijkwegen.
Flitsers nemen hand over hand toe.
Op leuke slingerweggetjes wordt de snelheid verlaagt tot 60 km.
De wereld moet vergroenen en verduurzamen. Daar is absoluut
niets mis mee en noodzakelijk willen alle generaties na ons ook nog
een leefbare wereld hebben.
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Is het dan nog leuk om voor je lol over ’s Heeren wegen te rijden ?
Ik kan deze vraag met een volmondig JA beantwoorden.
Ondanks alle ingevoerde beperkingen zit ik nog steeds met veel
plezier op mijn Transalpje.
Hoe verder we de eeuw in gaan zal het ongetwijfeld not done
worden kilometers voor je lol te maken of wordt motorrijden
eenvoudigweg verboden omdat het te gevaarlijk geacht wordt.
Maar tot die tijd houden wij motorrijders (en automobilisten) stand.
Gaan wij in den lande solo of gezamenlijk weer diverse mooie
rondjes maken en het leuk met elkaar hebben.
Daarom wens ik iedereen een mooi jaar toe met leuke belevenissen,
ritten, vakanties, feesten en ons als club veel animo voor de ritten,
het clubweekend en 10 goed bezochte clubavonden, te beginnen
met 18 januari. Na de jaarvergadering praten wij bij. Tot dan.
Karin
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Zaterdag 18 januari.

Jaarvergadering
… met aansluitend clubavond.
Aanvang 21.00 uur
Bardienst: ……???…….
‘de kleurvogel’, Tolweg 1.
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

11 februari.
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In de maand januari zijn jarig:
Paul Maas, Gert Roodhart, Jan van Slooten,
Carina Steenland en Marcel Grob.

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Motoren in de kunstwereld
Ik dool graag rond in een museum.
Ik vind het vaak plezierig om alleen te gaan, zodat ik
mijn eigen tempo qua kijktijd bij een object of
schilderij kan bepalen. Soms met een gelijkgestemde
of af en toe in gezelschap van mensen die het wel
‘leuk’ vinden maar na een half uur (best lang voor
sommigen) alweer buiten staan.
Zo was ik afgelopen jaar weer eens in Park de Hooge
Veluwe. Het was een mooi dag dus de nadruk lag op
het enorme buitenterrein, te bereiken met de witte
fietsen die je overal kunt pakken.
Gelukkig voor mij was er ook gelegenheid het KröllerMüllermuseum een bezoekje te brengen.
Ik zeg bezoekje want we hadden een tijd afgesproken.
Een uur is veel te weinig natuurlijk maar toch leuk om
even doorheen te tippelen.
In één van de zalen viel mijn
oog op een gietijzeren schip
waarbij je ogen tekort komt.
Er zijn zoveel verschillende
details te zien.
Ineens hoor ik mensen naast
mij zeggen ‘o, dat is die
kunstenaar van die motor’.
Motor? Welke motor….
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Weer thuis op mijn gemak de naam Grayson Perry
gegoogeld. Het is een Britse kunstenaar met meerdere
gezichten en alter ego’s.

Die motor is bijzonder gespoten in mierzoete kleuren.
Gestoken in een even bijzondere outfit heeft de man
(vaak ook als vrouw gekleed) een motorbike
pelgrimage met een teddybear achterop, door Europa
gemaakt. Naast meerdere, beschilderde motoren en
gietijzeren objecten, ontwerp Perry ook keramieke
vazen en een ander werk van zijn hand is ‘The
Walthamstow Tapestry’.
Dit wandtapijt van 7 bij 2 meter staat bol van bekende
merken en afbeeldingen en moet worden gezien als
satire op het moderne leven. De motorfiets komt hier
uiteraard ook op voor tussen de twee figuren in het
midden van het tapijt.
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Dit tapijt hangt in het Bonnefantenmuseum in
Maastricht. Een goed excuus daar binnenkort een
dagje rond te gaan hangen.

Karin.
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-
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UITNODIGING
JAARVERGADERING
Het bestuur van de Baarnse Motor Club nodigt
bij deze alle leden uit voor de jaarvergadering
op zaterdag 18 januari 2020.
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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JAAROVERZICHT CLUBACTIVITEITEN/BELEVENISSEN/CLUBBLAD 2019
JANUARI De jaarvergadering heeft een flinke opkomst van 16 leden en 1
afmelding.
Buiten het uitzetten van de Oranjerit gebeurt er in januari niet veel.
FEBRUARI Onze statistiekenman uit het oosten des lands geeft ons inzicht
in verbruik en kosten van zijn auto, (die van de motor zijn gesneuveld bij
de aanschaf van een nieuwe pc) en enige statistische info over onze club.
Els verhaalt over belevenissen op Texel in 1975, Daytona Beach in 1977 en
Crest in 1978.
Karin heeft weer eens gescharreld op internet en vond gedetailleerde
tekeningen van motoren gebaseerd op koffievlekken als begin van elke
prent en de motorbeurs wordt weer eens door haar bezocht.
MAART Een clubblad wat overloopt van de kreet; ‘goede doelen’.
Het begint al met het voorwoord, daarna de landelijke actie NL Doet waar
Onno, Ruben, Carina, Els en Karin zompige banken verven en een nuttige
dag beleven bij een woongroep van Amerpoort in Soest.
Onno rijdt de Kriebelrit bij De Steur in Kampen.
Aankondiging van komende ritten van BACA (100 miles) en de IJsselrijders
(Koekstadrit). Steekt Onno onze enige Baarnaar Jan een ‘hart onder de
riem’ omdat Baarn landelijk koploper is bij woninginbraken.
APRIL Els geeft aan dat genieten zit in kleine dingen (volkomen mee eens).
Verder zit pech in een klein hoekje door een ongeleide-bonenstaakklipschoen-fietsmafketel die Paul onderuit haalt.
Ruilt Ruben zijn 19 jaar oude Pan European 1100 in voor een fraaie 1300.
Rijden Onno en Ruben de ‘Haal-hem-maar-uit- het-vet-toertocht’.
Blijft Karin achter een paaltje hangen met bulten en kleuren tot gevolg.
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Begroet Els trucker Paul en zijn mederijders plus Jan en zijn broer Arie, bij
de Truckersrun. Rijdt Onno met Pasen een rit vanuit Blijham.
Ondanks wat opbrekingen vlak voor de Oranjerit die door Els en Karin
worden omgeleid, rijden 32 rijders de Oranjerit en krijgt de toercommissie
van Onno een veer in de kont.
MEI Paul kan na het wielrenakkefietje gelukkig wel met Peter naar
Frankrijk. Zij rijden de eerste paar honderd kilometers op met Jaap, ook
op weg naar een toerweek. Helaas kwamen de gebroeders na een
plezierige vakantie na pech met de ene motor en een schuiver met de
andere, met de trein naar huis.
Verder kan worden gelezen waarvan BMC nog meer een afkorting is.
Heeft Onno de motorvlam bij een collega aangewakkerd. Hopelijk krijgt hij
toestemming van zijn vrouw en schoonmoeder. (is het al wat geworden?)
Els rijdt de rit van BACA (Bikers against child abuse) en Ruben en Karin de
Jubileumrit van het LOOT ivm het 25 jarig bestaan.
Hier wordt voor 2020 een jaar gratis lidmaatschap binnengeharkt door een
winnende slagzin.
De Motary wordt door 3 leden gereden. Vrijwel alle rijdende leden doen
de dag daarna mee met de Nieuwenoordrun-nieuwe-stijl.
JUNI Els vraagt zich af waarom er altijd een voorwoord is en geen na- of
dankwoord (ideetje ?)
Paul verhaalt over de clubrit-met-een-staartje omdat de veroorzakende
wielrenner het slachtoffer is uit gaan hangen en over zijn pechrit met Peter
vanuit Frankrijk, die niet is verlopen zoals had gemoeten.
Verder een stuk (van Onno ?) dat verhaalt waarom je buren moet mijden.
Pinksterweekend is Elfstedentocht-weekend. Dat brengt Ruben, Onno,
Carina en Karin naar motorherberg Healbird waar het weer goed toeven is.
Helaas wel de laatste keer onder de herbergiers Ludo en Henkie. Zij willen
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zelf ook weer eens rijden en 24 uur ten dienste staan van je gasten breekt
na tig jaren ook op. Men hoopt de herberg te verkopen aan nieuwe
uitbaters, maar de vraag is of het er dan ook nog zo leuk is.
De laatste zaterdag van juni wordt de BBQ in de fik gestoken en 14
personen genieten hiervan. Ook van de homemade satésaus van Fred.
De BBQ-rit die normaliter in de ochtend wordt gestart is afgelast door de
hittegolf die wederom Nederland teistert.
JULI De avondrit vanuit Renswoude werd gekenmerkt door water, schuim
en losse troep.
AUGUSTUS Een vakantie-impressie van Onno en Akke compleet met bord
voor een vrouwenparkeerplaats !! Verder een serie
reiswereldwoordspelingen waarvan ik zelf ‘Deceptionist’ en ‘Ghostess’ de
leukste vindt. Onno krijgt een Duitse prent.
SEPTEMBER 5 clubleden hebben lol in Serooskerke in Zeeland tijdens het
clubweekend. Dit keer geen hairpins maar smalle weggetjes door kleine
dorpjes. Compleet met Plompetoren, een bruinvis, zeehonden en een
lepelaar.
OKTOBER Protestmaand voor boeren en zorgpersoneel. Voor zover
bekend hebben wij geen clublid die op het Malieveld heeft gestaan op 16
en 18 oktober.
Krijgt Els de gelegenheid de nieuwe setting van het Cuijpers-terrein in
Weert te bekijken. Helaas mag landhuis ‘Les Beaux Champs’ niet worden
bezichtigd. Wie weet eens overnachten als het huis is omgebouwd tot bedand-breakfast.
Rijdt Onno ‘Kleintje Norg’ en wordt de ‘Mijnhouttoer’ onder natte
omstandigheden verreden. Rijdt Els nog een goede doelenrit vanuit Rijen
voor scouting ‘De Stormvogels’. Onno rijdt de ‘Viersprongtocht’ met een
onduidelijke start, de Herfstrit vanuit Zwolle en de Snertrit vanuit Groenlo
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met rotondekunst en vrijwel geen drempels. Waar maak je dat nog mee ?
De laatste clubrit is de Kale-bomen-tocht vanuit Almere die door Onno,
Jan, Els, Ruben en Karin wordt gereden bij prettig oktobertoerweer.
NOVEMBER De in 2018 ingevoerde AVG-wet wordt eindelijk
gecompleteerd met de BMC privacyverklaring.
Onze huisstatisticus die inmiddels alweer 15 jaar op zijn XRJ1300 rijdt, doet
een opsomming over kosten en onderhoud. Omdat zijn motor in de
winterslaap gaat krijgt deze eerst nog een poetsbeurt, wordt afgetankt en
gevoed met benzinestabilisator en krijgt een dekentje voor het stof.
(Er is een jaloerse Transalp die ook zo vertroeteld zou willen worden, maar
in de winter gewoon moet werken).
De toerboekjes kunnen worden ingeleverd.
Els roept op tot het schrijven van een stukje voor het clubblad.
DECEMBER De kalender wordt dun. De jaarvergadering komt in zicht.
Daarom hiervoor een uitnodiging en de agenda. Het namen noemen bij
Amerpoort in november heeft op Karin een diepe indruk gemaakt.
Heeft iedereen geteld of men tot het gemiddelde huishouden behoort met
93 elektronische apparaten in huis. Verder een overzicht van
boetebedragen in 2020.
2019 wordt afgesloten met een mooi verhaal over Eemnesser Frits (door
Els) en een gedicht.
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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.
18 januari…….….….………..………….?
22 februari……….……..………………..?
21 maart………….….…………………….?
18 april………………….……………..…..?
.….mei (datum volgt)….…………...?
27 juni BBQ/-rit…………………….…..?
19 september……..…………………..…?
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.
- - - - - - - - - - - - - - -

Even jullie aandacht, Hetty heeft een pittige operatie aan
haar voet ondergaan, en is er een tijdje zoet mee.
En zoals je weet is een kaartje, belletje, mailtje, etc altijd
van harte welkom om Hetty sterkte te wensen.
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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, 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,
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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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Relikwieën.
Volgens Wikipedia; Relikwieën of relieken (Latijn: reliquiae) zijn
overblijfselen die binnen bepaalde religies vereerd worden.

Nou wil ik niet direct zeggen dat motorrijders tesamen
een ‘religie’ vormen, maar door de manier waarop
sommigen hun motor vertroetelen en vereren, lijkt het
er wel op dat het voor velen een ‘heilig’ voorwerp is.
We hebben allemaal wel wat dingen in huis die aan
motorrijden in t algemeen of aan bepaalde
motorevenementen refereren. Bijvoorbeeld de
aandenkens die je vroeger na elke verreden toertocht
kreeg, foto’s van eigen motoren of van
motorgebeurtenissen/-vakanties, en uiteraard de
prijzen/aandenkens die de toercommissie in de loop
der jaren heeft uitgereikt. Hieronder een fotografische
bloemlezing van wat er bij ons thuis op dat gebied te

vinden is….
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Beetje

stoffig….
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en dit is natuurlijk de mooiste……..
Duik thuis ook eens in je relikwieën, en stuur me wat foto’s
voor in het clubblad..
Grt, Onno.
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Een nieuwe start ......
Als de kruitdampen zijn opgetrokken, de stoepjes weer
netjes zijn schoongeveegd, het kerst gebeuren weer
op zolder ligt, begint het gewone leventje langzaam
weer vorm te krijgen. Het is gezellig geweest, maar
een beetje ritme in een mensen leven is ook niet
verkeerd.
Ik wil niet te ver vooruit kijken, maar zonder dat je het
door hebt, doe je het stiekem wel, maar eerst ga ik
genieten van de 42e Parijs Dakar. Als men de
deelnemerslijst er bij neemt van de Nederlandse
deelnemers, -ster besef je pas hoe een klein landje
groots kan zijn om hier aan deel te nemen.
Een kleine inkijk in de lijst, er kunnen natuurlijk
veranderingen plaats vinden maar tot nu toe zijn dit
ze. 7 man sterk met de auto, 8 motoren waarvan
onze grote trots Meriam Pol, 1 buggy, en 12 trucks.
De totale lengte is circa 7855 km,in 12 dage met 1 dag
rust. Dus kijken en genieten van dit fantastisch sport
evenement.
En voor de liefhebbers in februari de motorbeurs in
Utrecht, vele hallen gevuld met: nieuwe modellen,
occasions, uitlaten, navigatie, accessoires, kleding,
helmen, stuntshows,en als je belangstelling hebt een
motorrijlesje, dit alles is van 20 t/m 23 febr.
Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur en
zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur.
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Maar we spreken elkaar natuurlijk tijdens de
jaarvergadering van 18 januari.
Els.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dilemma.
Waarom ben ik niet blij met de zachte winter tot nu
toe?? Want ik heb een hekel aan sneeuw, ijs en kou.
Maar toch zit het zachte weer me niet lekker. En ik ben
er ook achter waarom.
Ik zie namelijk dagelijks nog motorrijders op de weg.
En niet alleen doordeweeks voor woon- werkverkeer,
maar ook in de weekends. En daar wordt ik
sjachereinig van.
Want wat moet ik nou??
Ik heb de XJR niet voor niets z’n winterslaap gegeven.
Ook dit weekend wordt het niet kouder dan zo’n 7
graden, en met een waterig zonnetje erbij lijkt me het
heerlijk om een mooi toertje te doen. Maar dan moet
ik daarna, als het toevallig wel echt vriesweer wordt
nòg een keer het hele winterprotocol uitvoeren…..
Voor deze keer ben ik het met al die
schaatsliefhebbers en koekwaus-Friezen eens…….
Waar zijn de strenge winters gebleven, toen je nog
voldoening had van je schone, opgepoetste, en

ingevette motorfiets in de schuur…
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