Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Een jaar geleden maakte we nog plannen voor
verjaardagen, feestjes, vakantie, ontmoetingen,
clubavonden, toertochten, dagjes uit etc…. echt
momenten om naar uit te kijken.
Het liep allemaal anders, Corona kwam en is er nog
steeds, en weg zijn al onze zekerheden.
Het jaar hakte er behoorlijk in, maar tegelijkertijd ging
een deel van het gewone leven weer verder, wat je
natuurlijk gewoon kan vinden, maar dat is het niet.
Maar wat wel opvalt is, dat men zich op een heel
andere manier gaat bezighouden, wandelen, fietsen,
opruimen, meer naar elkaar omkijken om b.v. een
boodschapje voor oudere te doen, en kaartje in de bus
om even de eenzaamheid weg te halen.
Maar we zijn er nog niet vanaf, dus laten we ons aan
de regels houden, en met een goed gevoel naar de
toekomst kijken, om toch weer meerdere activiteiten
met zijn alle te gaan ondernemen.
Ondanks deze donkere, eenzame dagen en avonden
hebben 110 boeren uit Eemnes, BunschotenSpakenburg, Baarn, Soest, Amersfoort en
Hooglanderveen, met tractoren versiert met
kerstverlichting toeters en bellen verrassingspakketten
bezorgd bij bejaardenhuizen en instellingen, om deze
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generatie een hart onder de riem te steken dat er altijd
een lichtpuntje is in deze tijd.
Een week later weer maar nu met 50 tractoren
versierd, ditmaal naar Laren, Eemnes, Huizen en
Blaricum wat een spektakel, hart verwarmend, en als
de stoet door de polder rijdt en het een lange lint van
verlichting te zien is denk ik, jullie laten je zien tijdens
protesten, maar als ik dit zie valt dat helemaal in het
niet wat jullie voor deze generatie hebt gedaan.
Denk aan elkaar, want dan alleen kunnen we sterk
blijven.
Els
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LET OP!! LET OP!! LET OP!!
Clubavonden gaat nog even NIET door.
De gedragregels rondom de Corona-pandemie dwingen
ook ons tot deze maatregel. Helaas!!
-

-

-

-

-

-

Lidmaatschap

-

-

-

-

-

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 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!!!
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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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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.
Wat toertochten betreft, check de kalenders van de
KNMV https://knmv.nl/kalender/motorrijden/
en het LOOT
https://loot.zuidersoft.com/pages/interface/maand.php
?jaar=2021&maand=0.
Check daarnaast ook de site van de betreffende club
als je wilt gaan rijden. Vaak kan je online inschrijven
en dan de route per mail thuis krijgen.
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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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Das war einmal.........
Het is inmiddels ruim 4 maanden geleden dat ik mijn
werk vaarwel heb moeten zeggen.
Even klaar met de reisbranche die ik vermoedelijk
voorgoed heb verlaten, de balans eens opgemaakt
welke gave studiereizen ik door mijn werk, gesponsord
door mijn werkgever (of mijzelf), heb mogen
maken. Geen droge opsomming van de bezochte
bestemmingen, want daar ben je als buitenstaander na
een regel of twee wel klaar mee, maar neem ik jullie,
aan de hand van een paar belevenissen uit een serie
van velen, mee naar mijn reis door de wereld van de
afgelopen 21 jaar.
Waar je ook gaat. Het maakt vaak niet uit of je de taal
wel of niet spreekt. Met hallo, goedemorgen,
dankjewel en tot ziens (en een vriendelijke lach) kom
je vaak al een heel eind. Op een markt in Peking was
ik naarstig op zoek naar een batterij voor mijn camera
toen ik met een nagenoeg tandeloze man (hij had er
nog één) die de duvel en zijn ouwe moer te koop
aanbood, aan de ‘praat’ raakte. Hij sprak geen Engels,
ik geen Chinees en na een ‘geanimeerd gesprek’
hebben wij elkaar een hand gegeven en zijn ons weegs
gegaan. Zonder batterij dan wel, want hij had van alles
maar dat niet.
Als er weer eens een regenbui losbarst waar de
honden geen brood van lusten, denk ik wel eens terug
aan het regenwoud in Brazilië. In het voorportaal van
de longen van de wereld heb ik zo’n enorme stortbui
aan zien, maar vooral horen komen. Wat een geweld
van naderbij komend water op dat dichte bladerdak
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waardoor je in twee tellen tot op je onderbroek
doorweekt bent. Het was ook daar dat ik in een
supersimpel kilorestaurant, waar de overheerlijke
gerechten werden verwarmd door een open vuur onder
de schalen, moest afrekenen door mijn bord, met
zorgvuldig uitgekozen gerechten, op een weegschaal
te zetten. Gelukkig alleen mijn bord anders was ik een
vermogen kwijt geweest.
In sommige Aziatische landen is men gek op het eten
van de doerian. Met deze ‘delicatesse’, een grote,
stekelige vrucht met een geur van kadavers, is het
verboden om hotels en gebouwen in te lopen. Hoewel
de bordjes van de vrucht met een rood kruis erdoor
duidelijk aangeven dat deze vrucht een ongewenste
gast is, stond ik in Maleisië met een klein gezelschap in
een lift die een tas bij zich hadden met …..... zo’n
stinkdoerian. Ik overdrijf niet als ik vertel dat zo’n
lucht nog uren in je neus blijft zitten.
Vaak voel je intuïtief aan of iets
wel of niet goed is. Ik heb ook
van die voelsprieten maar er zijn
situaties dat deze mij soms
volledig in de steek laten.
In Noord-Thailand bij de Lisu,
een vermoedelijk Tibetaans
bergvolk, ging ik voor het ontbijt
nog even een rondje lopen om
de prachtige rieten huizen te fotograferen waar wij
twee nachten verbleven. Het was nogal zompig maar
overal liepen koeien die daar kennelijk geen last van
hadden dus stapte ik gestaag verder. Net op het
moment dat ik het wel erg drassig vond worden, zakte
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ik tot over mijn knieën weg in met gras vermomd
drijfzand. Twee pezige mannen die op de kreet ‘stuck
in the mud’ gewapend met planken kwamen
aanrennen, hebben mij met vereende krachten uit de
prut getrokken.
Als niet-religieuze maar wel met interesse in gebruiken
en denkwijzen die niet de mijne zijn, in Israël aan de
monding van de Jordaan, aanwezig geweest bij de
doop van een groepje Franse gelovigen. De in witte
gewaden geklede pelgrims stonden te stuiteren van de
adrenaline op de komende doop. De één na de ander
werd met gekruiste armen voor de borst, achterover
de Jordaan in gesleurd en nadat men met een Hemelse
blik overeind kwam werd religieus gezang aangeheven.
Ik bleek niet de enige die met natte ogen en een brok
in mijn keel de doopplaats verliet.
Dit vredige tafereel stond in schril contrast met de
veelal piepjonge militairen. Jongens en meisjes in
uniform en uitgerust met vermoedelijk een
kalashnikov, die je overal op
straat tegenkomt.
Die week in Israël ben ik
overigens, als voorzitter van de
club, stijlvol rondgereden in
een bus met onze clubnaam.
In Egypte, varend op de Rode
Zee, gaf ik mij eens in een overmoedige bui op voor
een proefduik. Men vond het wel vreemd dat ik geen
hulp nodig had met de wetsuit en deze wel erg snel
aan had. Tja, als je het pak achterstevoren aantrekt
dan heb je geen hulp nodig met de rits. Het was nog
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een hele toer dat pokkepak uit en opnieuw aan te
krijgen. Daarna was er niet voldoende lood aanwezig
mij te laten zakken. Het is uiteindelijk toch gelukt,
maar gezien dat gehannes met zo’n pak zal het geen
verrassing zijn dat duiken niet aan mij is
besteed.
Voor wintersport geldt hetzelfde.
Dat gedoe met die onhandige
schoenen waarin ik na een kwartier al
geen gevoel meer in de onderdanen
heb en dan moet je nog beginnen.
Tijdens een korte trip in de Franse
Alpen werd ik tot mijn stomme
verbazing uit de rij van beginners
geplukt om mee te gaan in de
stoeltjeslift twee niveaus qua berg
hoger. In en uit de lift ging zowaar
goed. Nog even genoten van het uitzicht (daar bleek ik
later geen oog meer voor te kunnen hebben) en toen
achter de skileraar aan. Zolang hij voor mij uit ging
lukte het nog wel, maar toen …............. acuut vergat
ik om in bochtjes naar beneden te gaan, ontwikkelde
al schreeuwend een duizelingwekkende snelheid,
terwijl de afgrond almaar naderbij kwam. Het enige
wat ik nog kon doen was mij te laten vallen. Onderwijl
ik werd uitgegraven met de sneeuw tot in mijn
onderbroek, hoorde ik de skileraar ‘kamikaze’ tegen
mij zeggen. Qua skiën is het hier dus ook bij
gebleven.
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Je hoort of leest wel eens dat mensen in een
bedreigende situatie het leven in een splitsecond aan
zich voorbij zien trekken. Die ervaring had ik op zee in
Mexico. Met 2 reiscollega’s een boot met bemanning
gehuurd voor een ‘onschuldig’ snorkeltripje. Nadat de
kapitein, die net nog in een enorme vis stond te
wroeten, de motor had gestart vertrokken wij. De zee
was bij vertrek al veel te wild. Toen hadden alle
alarmbellen al af moeten gaan. Normaliter trek ik mijn
eigen plan bij een snorkelsessie, maar toen de gids ons
onder water een band liet vasthouden om niet weg te
drijven, heb ik mij hier krampachtig aan
vastgehouden. Dat was niet het ergste van het
verhaal. Wij waren er met zijn drieën al snel klaar mee
en wilden aan boord. Fijn als er een trap aanwezig is
maar bij deze begon de eerste tree ruim boven de
waterlijn. Door de flinke golven en de heen en weer
zwiepende boot was het voor de twee lenige meiden al
een hele toer aan boord te komen. Mijn atletische
vermogen was die dag ver te zoeken dus kwam ik
never nooit zelfstandig aan boord en na een paar
inhaalpogingen, waarbij ik telkens terugviel, sloeg de
blinde paniek toe en kwam de film. Wij waren erg ver
uit de kust en hoewel ik geen slechte zwemmer ben
(dat dan weer wel) was ik ervan overtuigd dat nooit te
zullen halen. Uiteindelijk ben ik met vereende krachten
van mijzelf, mijn studiereisgenoten en de bemanning
aan boord gehesen. Zeiknat kwamen wij terug in het
hotel waar wij onbedoeld een huwelijksfoto van een
bruidspaar met familie hebben verknald, door tijdens
het knippen van de foto, nog nadruipend van de wilde
vaart en de slappe lach van de zenuwen, dwars door
het beeld te lopen.
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Als je ooit in Zambia of wat voor Afrikaans land ook
bent en je leest bordjes met de tekst ‘beware of crocs’,
neem dit dan absoluut serieus.
Ik heb hier ooit op een camping
aan de Zambezirivier liggen
poedelen in iets wat op een
zwembad leek. Nog geen uur
later, toen het inmiddels al
donker was geworden, liep ik
langs het ‘zwembad’ en zag in
het schijnsel van mijn hoofdlamp ‘iets’ in het water
liggen. Dat iets bleken twee megakrokodillen. ‘s Nachts
ook nog heerlijk naïef over het terrein naar een
toiletgebouw gelopen, terwijl dan het meest dodelijke
dier vanuit de rivier aan land komt. Je zal maar een
nijlpaard tegenkomen. Het is maar goed dat je je soms
niet overal druk over maakt en onnadenkend
dergelijke acties onderneemt. Terug in mijn slaapzak
hoorde ik achter de tent een gigantische plons. Ik ben
maar niet gaan kijken.
Ik heb gelukkig nog wel de
Victoria Falls mogen zien
waar toen nog een gordijn
van water over een lengte
van 1700 meter, 100 meter
naar beneden stortte. Vanuit
het vliegtuig zag dit er al
enorm imposant uit. Ik zat
helaas wel aan de verkeerde kant van het toestel maar
daar had de gezagvoerder wat op gevonden. Hij liet
het toestel wat kantelen zodat de passagiers aan mijn
kant in het gangpad konden staan en alsnog het
donderende geweld beneden zich konden zien. Helaas
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droogt het gebied rondom de Zambezirivier de laatste
jaren in rap tempo op waardoor er vrijwel niets meer
van over is. Een zorgwekkend gevolg van toenemend
toerisme en wereldwijde opwarming van de aarde.
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Dat mensen zich in den vreemde opdringen voor het
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verkopen van het één of het ander is overal vrij
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normaal, maar in Gambia moest ik werkelijk allerlei
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kerels en jongetjes van mij afmeppen die zich
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aanboden als potentiële huwelijkspartner. Ik was net
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alleen dus zat totaal niet op die poppenkast te
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wachten. Niet normaal hoe die gasten zich aan je
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opdringen. Allemaal op zoek naar een Westerse
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suikertante. Dat veel vrouwen hier wel gevoelig voor
zijn bleek al in het vliegtuig waar een overdosis
belegen, blonde en veel te bruine vrouwen op weg
waren naar Gambiaans tijdverdrijf. Dit kleine, smalle
land, ingeklemd door Senegal heeft op sommige
plaatsen eindeloze graslanden met enorm hoge,
sprietige bomen en her en der wat struikgewas.
De eerste Jurrassic Park-film laat in de eerste minuten
zo’n landschap zien. Het enige wat hier nog aan
ontbrak waren een paar dino’s. Juist daar bleven een
paar meiden en ik, op weg naar één of andere
excursie, achter in een dorpje om later met een Jeep
te worden opgehaald. Wij bleken een
bezienswaardigheid voor de grote schare kinderen en
in no time had ik
er aan
elke hand een
stuk of
tien. Eén van de
meiden werd aan
de
hand genomen
door
een lange knul
die
haar meteen aan
zijn
ouders ging
voorstellen.
Hilarisch en
ongemakkelijk
tegelijk.
Ik
denk
nog vaak terug
aan
een muzikaal
intermezzo op de
vertrekdag. Jammend met twee knullen op mijn pas
aangeschafte Djembé, terwijl Gambiaanse dames hun
massagesessie onderbraken en tot spontaan dansen
en zingen overgingen. In de Westerse wereld hoeft
bijna niemand zelf te slepen met aangekochte waar.
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Alles kan worden thuisgebracht of men bezit een auto
(of motor) waar het in (op) vervoerd kan worden. In
Nepal heb ik met verbazing gekeken welke vrachten de
pezige mannen en vrouwen op hun rug dragen. God
waar zij hiermee vandaan komen en helemaal waar
dat hele feest naartoe gedragen moet gaan
worden. Plaats dit beeld in een decor van eeuwenoude
bouwwerken en je waant je ver terug in de

geschiedenis.
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Nepal heeft de hoogste bergen ter wereld en ook
geschikt om de natuur in te trekken. Na een hike en
een klim naar een steile heuvel volgebouwd met
tenten, was het uitzicht adembenemend. Dit alles
speelde zich af ruim voor de verwoestende aardbeving
van 2015 waar zowel historische gebouwen als veel
natuur met de grond gelijk zijn gemaakt.
Het was ook een belevenis om te verdwalen in
Marrakesh met een kamergenoot die heel opzichtig
met een stadskaart liep te wapperen waardoor je bij
voorbaat al weet dat iemand zich als gids gaat
opwerpen, je gaat meetronen naar angstvallig stille
achterafsteegjes en je veel te veel laat betalen voor
een ongevraagde dienst. ‘Gids’ weg en dan sta je
ergens zonder dat je weet waar je uithangt.
Dan bedenk je je dat je ergens op een bepaald tijdstip
had moeten zijn, je driftig op zoek gaat naar een
taxichauffeur en nu net die ene treft die op elke
straathoek en bij elk verkeerslicht aan andere
weggebruikers de weg moet gaan vragen. Na ruim een
uur herkenden we een bepaald kruispunt in de buurt
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van het hotel waar wij veel te laat kwamen aankakken.
Gelukkig werden wij onthaald met een overdosis aan
alcoholische versnaperingen en een heerlijke
Marokkaanse Tahinmaaltijd zodat we de paar uur
daarvoor snel konden vergeten.
Buiten deze memorabele momenten belandde ik in
IJsland bijna in een gletsjerrivier na een schuiver met
een nogal groot uitgevallen 4WD over een ondergrond
van losse stenen, maar had ook het geluk het
Noorderlicht te zien. Brak ik in Namibië zowat mijn
pols toen ik met een quad een kuil in vloog en daarna
bijna loodrecht een duin af moest, op weg naar een
tentenkamp in de woestijn waar ik overigens aan de
tent een geweldige aanbouwbadkamer had. Zag ik in
Ceasarea in Israël de bus waar ik in had moeten zitten
in de verte mijn zicht uitrijden. Beleefde ik in
Mozambique een spannende wandelsafari waarbij met
een omtrekkende beweging om een kudde neushoorns
gelopen moest worden, met als enige
uitwijkmogelijheid in noodgevallen, een aantal
sprietige boompjes. Zat ik in Edinburgh in een soort
van langzame achtbaan in een whiskeymuseum,
waabij alle etages werden aangedaan en onderweg de
geschiedenis en het maakproces werd uitgelegd.
Deze rit eindigde in de kelder met een proeverij
waarbij ik het geluk had dat vrijwel alle meiden reden
hadden niet aan de alcohol te mogen. (Zo’n
uitgebreide proeverij krijg ik nooit meer). Zag ik in
Mozambique geslachte geiten druipend aan een boom
hangen terwijl de familie in een kring om de boom
gezellig aan de thee zat en zag ik in India, in de
deelstaat Goa, mensen in de goot die hopelijk de
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volgende dag nog zouden halen. Verschoppelingen,
waarschijnlijk behorend tot de laagste kaste.
Op al mijn reizen had ik meestal de kleinste koffer van
het gezelschap (best knap voor iemand met grote
kleding) maar hield altijd nog wel een plekje over om
wat herinneringen mee terug te nemen. Naast de
tastbare souvenirs, een berg aan foto’s,
reisdagboekjes en eindfoto’s van de inhoud van mijn
koffer na afloop van een reis, zijn die momenten,
waarop het bijna fout ging of iets geks gebeurde,
alleen vastgelegd in de beeldbank in mijn geheugen.
Deze haal ik soms tevoorschijn en doen het eigenlijk
altijd goed bij het kampvuur.

Karin
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Nostalgie.
De ‘motorloze’ winter is natuurlijk bij uitstek geschikt
om eens een keer wat op te ruimen.
Ik heb een kast waar werkkleding, motorkleding, en
ook nog wat oude brandweerkleding hangt.
Er bleek bij nadere inspectie ook nog een oude badjas
die ik nooit draag (ooit gewonnen bij de
postcodeloterij), een oude winterjas èn wat oude
BMC-sweaters in te liggen.
Ik had ze jaren niet aangehad, dus heb ze eens
gepast.
Maar of ze zijn te heet gewassen, of ik ben wat
uitgedijt, want het bleken bijna naveltruitjes geworden
te zijn. (en deze mooi
roze……..)
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Binnenkort kan je dus tijdens het journaal bij een
reportage over een vluchtelingenkamp in Afrika, deze
sweaters langs zien komen.
Ik bedacht me dat er ook nog T-shirts met slangenlogo
gemaakt waren. Hans van Wilgenburg had toendertijd
dat logo getekend. En ja hoor, onderin de t-shirt-lade
lag er nog èèn, en ik heb er nog een in het grijs aan de
muur hangen in mijn peeskamertje.
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En ook dit hesje hing er nog, met een fortuin aan
emblemen erop. Ik ben benieuwd wie dit ook nog heeft
bewaard. Trek het aan, en stuur me een foto voor in
het volgende blad.
Onno.
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Een oud verslag van 14 mei 2006.

Clubrit mei.
Het was de hele week eigenlijk vies warm geweest
voor de tijd van het jaar. Zeker als je (zoals ik) in een
bedrijf werkt waar de naam ‘terraskachel’ eigenlijk
beter bij de machine past waar je aan werkt dan de
naam ‘drukpers’. Het was dus de hele week al zweten
geweest. GELUKKIG was er voor het weekend minder
warm weer voorspeld, want de toercommissie had de
15-dorpentocht van MC West-Friesland voor deze
14e mei gepland.Achterlijk vroeg, dat wel. 07.30 uur
ging de wekker al want de meute zou vanaf de Brink
om 08.15 uur vertrekken. Nou snap je zelf natuurlijk
ook wel dat ik vanuit het pittoreske Zwollè niet eerst
naar Baarn ga als ik naar Nibbixwoud moet.
Maar de 97 km die de routeplanner aangaf via de dijk
Lelystad-Enkhuizen is allemaal 2-baans, en daar ging
volgens diezelfde Map 24 zo’n 1,5 uur tijd in zitten. Ik
dacht zelf het wel in een uurtje te kunnen doen, en
dus reed ik acht uur nog helemaal schoon weg.
Het weer was perfect. Flink wat wolken waar met enige
regelmaat de zon tussendoor piepte en een lekker fris
temperatuurtje. Ijsselmuiden, Dronten, Swifterbant,
Lelystad en ik was nog steeds netjes. Zeg maar, op z’n
moederdags…
Op de dijk naar Enkhuizen had ik de wind recht in, en
dat bleek niet fijn te zijn. Er zweefden namelijk boven
de berm van de dijk hele wolken met insecten die door
de wind nu allemaal naar mij toe werden geblazen…..
hellepie!!!!
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Dan wordt je weer met je neus op de
..insecten..gedrukt wat betreft de voordelen van een
grote stroomlijn voor je stuur. Binnen no-time moest
ik twee kijkgaatjes op mijn vizier poetsen om nog wat
te kunnen zien.
Gelukkig was er meteen na de dijk een benzinepomp
alwaar ik onder de verbazende blikken van 2 koters
achterin een auto het vizier van een lage dode
insecten-smurrie bevrijdde. De rest van de outfit viel
gelukkig wel mee omdat ik redelijk in elkaar gedoken
was. Nog een kleine 20 km naar Nibbixwoud en om net
even over 9 zat ik aan de koffie.
Een klein kwartiertje later kwam de rest van de meute
binnen. Nou ja, meute. Els en Ruben. Waar zijn toch al
die leden die zo graag eens toeren????? En zo gingen
we met dit illustere drietal op pad. De grote Pan
European voorop, de race-Honda in het midden en de
naked XJR als hekkensluiter. De route begon meteen
schitterend. Prachtige slingerwegen door mooie natuur
waar de zon zich steeds meer liet zien. Wognum,
Zuidermeer, Rustenburg, Oterleek en zo ging het
richting Alkmaar. Het was vandaag moederdag en dat
was te merken.
Bloemenwinkels waren open en her en der zag je volk
van allerlei pluimage met bloemen lopen. Voor Ruben
werd het op een haartje na bijna Miauwdag, want er
stak zonder op of om te kijken zo’n k……..-beest de
weg over en hij kon ‘m nog nèt ontwijken. Ik trok vlug
m’n pistool, maar de kat zat al in de
bosjes…mazzelaar. Verderop in de route kruisten ook
nog een vogel en een eend met kuikens Rubens pad.
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Waarschijnlijk zochten ze gewoon het gezelschap van
deze dierenvriend.
Alkmaar, Bergen, Egmond Binnen, Limmen, en de
routebeschrijvingen werden steeds vreemder.
Wat denk je bijvoorbeeld van punt 27; Rechts Ri.
Bergen 4 (na tunnel,2vkl,rtd,1vkl) Bergerweg.
Probeer dat maar eens te lezen en tegelijkertijd het
verkeer in de gaten te houden.
Verderop nog zo een, punt 85; Rtd. Re 1e afsl VKL
rechtdoor Rtd rechtdr 2e afsl N232 volgen N232
Het leek werkelijk nergens naar. Dat we er toch
redelijk uit gekomen zijn komt alleen door de toerervaring die we met z’n drieën in de strijd gooiden.
Ook bij deze rit was een fotograaf aanwezig. Hij
maakte foto’s van voren en alleen als je wat harder
ging dan toegestaan.
De lunch gebruikten we bij Cafe Restaurant La Ronde,
een sjieke gelegenheid vlak voor het veer over het
Amsterdam-Noordzeekanaal bij Spaarnwoude. Ze
hadden al voor drie personen gedekt op het terras, dus
daar namen we maar plaats. We bleken op de
gereserveerde plek van de fam. Opzeeland te zitten
die moeders mee namen voor de lunch om de
nalatenschap veilig te stellen. Zij werden nu ergens
anders geparkeerd.
3 Italian Sandwiches later gingen we voldaan richting
pont om weer richting West-friesland te varen.
Vrijwel meteen na de pont misten we een puntje in de
route en na een x-aantal kilometers rechtdoor dacht
Els een punt in de beschrijving te herkennen en
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moesten we na het spoor Re., de N203 op. Nee Els, we
moeten Li., want anders gaan we richting Amsterdam.
Dus wij Links. Weer enige kilometers later toch maar
op de kaart gekeken en wat bleek…ELS HAD GELIJK.
We hadden toch Re. gemoeten na het spoor.
Verder kwamen we nog door Driehuizen, Graft,
Noordeinde en Grootschermer alwaar we op de
Molendijk een oud kadaver in een oude Ascona voorbij
moesten zien te komen. Die ging waarschijnlijk op
bezoek bij moeders van dik in de 100 en had sinds
moederdag vorig jaar niet meer achter het stuur
gezeten.
Via Avenhorn en De Goorn belandden we weer in
Nibbixwoud in de kantine van de IJsclub. We namen
nog een sappie met als achtergrondmuziek een leuke
meezinger met als titel, ‘ik zie geen flikker in de
darkroom’, en mooier kon de dag niet meer worden.
Nog wat foto’s gemaakt voor op de site, en we gingen
huiswaarts.
De insectenplaag op de dijk was iets minder omdat ik
nu wind mee had, en na nog een stop bij een prachtig
veld met rode bloemen, alwaar ik de XJR voor de
zoveelste keer vereeuwigd heb, reed ik tegen half 6
Zwolle binnen en kon vrijwel meteen het vlees gaan
snijden.
Jammer van de geringe opkomst bij deze clubrit, maar
het was er niet minder leuk om. Ruben en Els bedankt.
Groetjes,

Onno.
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Dit betaal je in 2021 voor de volgende verkeersovertredingen:


















Onnodig links rijden op een autoweg of
autosnelweg: 150 euro
Rechts inhalen: 250 euro
Geen autogordel dragen: 150 euro
Als bestuurder tijdens het rijden een mobiele
telefoon vasthouden: 250 euro
Geen voorrang verlenen aan bestuurders van
rechts: 250 euro
Afslaan zonder richting aan te geven: 100 euro
Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken
niet behoorlijk leesbaar is: 50 euro
Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of
vluchthaven: 250 euro
Passagiers die bij een tram of autobus willen inof uitstappen daartoe geen gelegenheid geven:
400 euro
Een voertuig dubbel parkeren: 100 euro
Parkeren op plaatsen die voorzien van een
blauwe streep, zonder dat er een parkeerschijf in
de auto aanwezig is: 100 euro
Onnodig mistlicht aan de voorzijde voeren:
100 euro
Onnodig mistlicht aan de achterzijde voeren:
150 euro
Niet werkende remverlichting: 150 euro
Niet werkend derde remlicht (voor voertuigen na
30-09-2001): 100 euro
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Ook zijn de boetes voor snelheidsovertredingen
allemaal hoger geworden. Enkele voorbeelden:
Binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom of
op de snelweg 10 km/u te hard is respectievelijk
74, 69 en 65 euro boete.
20 km/u te hard komt neer op 197, 188 of 177 euro.
30 km/u te hard komt neer op 346, 329 of 302 euro.
Dus als deze voor je

opduikt…..
of je bent deze te snel gepasseerd…

of een van de volgende, want er zijn vele
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soorten…
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zeg dan maar ‘ja’ tegen de baas voor het
eerstvolgende overwerk, want dat gaat in de papieren
lopen.
-

-

-

-

-

-

-

2021 ?
Normaal gesproken wordt in het eerste clubblad van het
nieuwe jaar het jaaroverzicht vermeld over wat er binnen
de club groepsgewijs of individueel is ondernomen in het
afgelopen motorseizoen. Omdat dat seizoen veelal begint in
maart en vanaf die maand Covid-19 ons in de greep houdt,
valt er dus weinig te vertellen. Alleen dat Onno het één en
ander aan ritten onder de banden door heeft laten rollen.
Van een aantal (motor) evenementen is al bekend dat die
ook dit jaar niet doorgaan.
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De jaarvergadering zal op een later tijdstip in het jaar
moeten worden gehouden en hoewel wij onder voorbehoud
de Kleurvogel voor 27 april hebben gehuurd, is het nog
maar de vraag of de Oranjerit kan doorgaan.
Laten wij hopen dat als het vaccin eenmaal menig arm
heeft bereikt, het normale leven langzaamaan weer wat
gaat terugkomen en er weer het één en ander mogelijk is.
Over een maand hebben de meesten van ons elkaar een
jaar niet gezien of gesproken.
Wij blijven de richtlijnen van het RIVM volgen en zullen per
maand kijken of een clubavond kan worden gehouden.
Zodra het weer kan zullen wij hier mededelingen over doen
in het clubblad of op de site.
Tot die tijd ‘Stay Safe’ en hopelijk tot snel.

Karin
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