Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Om elke keer weer een onderwerp of thema te vinden
om in het voorwoord te plaatsen is telkens een hele
opgaaf, maar als je er even over nadenkt is dit
eigenlijk niet nodig, gewoon schrijven wat in me
opkomt, en de rest achter me te laten.
Laten we beginnen met de auto/motor puzzelrit, met
onderweg wat dingetjes die opgezocht moesten
worden, het remschijf werpen, met aansluitend een
heerlijk buffet, ijs, het gezellig nababbelen, en wie
gingen er met de beker vandoor...Ruben en Onno.
Ook de Wil Hartog rit met Karin, Onno en Ruben was
fantastisch, wat een geweldig stuk natuur heb je in
Noord Holland,na afloop even in het museum van de
Witte Reus rond gelopen, wat een historie ligt hier.
En als klap op de vuurpijl de rit van 11 juni, de
opbrengst is altijd voor een goed doel, en om daar met
een paar honderd motorrijders/-sters aan deel te
nemen is om stil van te worden. Dit jaar gaat de
opbrengst naar Stichting Jeltje,die kinderen met
traumatisch hersenletsel ondersteunt om na intensieve
therapie een betere kwaliteit van leven te bieden. Hier
doen we het voor.
Dit was het voor deze maand,we zien elkaar weer met
de bbq, of een ander evenement van ons cluppie.
Els
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Namens de toercommissie
nodigen we jullie uit om de volgende toertochten mee
te rijden.
- Zaterdag 25 juni. BBQ-rit, Baarnse Mc.
Start: De Kleurvogel, Tolweg 1, Baarn.
Inschrijfgeld: 5 euro, leden gratis.
Lengte rit: ± 100 km.
Inschrijven: 10.00 – 11.00 uur. (koffie gratis)
GPS Garmin: Ja. Routerol: Nee.
Vertrektijd: 11.00 uur.
- Zondag 3 juli. 23e Vakantierit, MC de Megafoon.
Start: Clubhuis Mc de Megafoon, Stinzenlaan 81,
Twello.
Inschrijfgeld: 5 euro.
Lengte rit: 180 km.
Inschrijven: 09.00 – 11.30 uur.
GPS Garmin: Ja. (Ook verkrijgbaar door
voorinschrijving, Mail naar toer@demegafoon.nl
Op inschrijfnummer kan zondags dan de betaling
worden voldaan.)
1 Consumptie gratis.
Vertrek: 08.15 uur vanaf de Brink te Baarn.
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- Zondag 21 augustus. 33e Airbornerit,
EMAC Eindhoven.
Start: Café Biljart De Koens, Tonmaerstraat 14,
Eindhoven.
Inschrijfgeld: 5 euro.
Lengte rit: Kiezen uit twee afstanden.
Inschrijven: 09.00 – 11.00 uur.
GPS Garmin: Ja. Routerol: Ja.
Vertrek: 08.00 uur vanaf de Brink Te Baarn.
- Vrijdag 2 t/m maandag 5 september.
Clubweekend, Baarnse Mc.
Locatie: Kuchelscheid (Bütgenbach) Ardennen.
Grens België/Duitsland.
Zie artikel elders in dit blad. De personen welke
zich aangemeld hebben om mee te gaan
ontvangen persoonlijk bericht over vertrek-tijd
en –locatie.
- Zondag 2 oktober. 9e Mijnhoutoer.
Start: Raaigras 28, Zwolle.
Inschrijfgeld: gratis.
Lengte: ± 170 km.
Vertrek: 09.00 uur vanaf de Brink te Baarn.
In juli en augustus verschijnt er geen clubblad,
vandaar de diverse ritten vast hier vermeld.
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

13 september 2016.
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Zaterdag 25 juni.
Bardienst:…n.v.t…
Aanvang 18.00 uur.
‘de Kleurvogel’, Tolweg 1, Baarn.
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In de maand juni/juli/augustus zijn jarig:

Piet Wortel, Wim Groenestein,
Henk Ruisch, Andre van Dijk,
Hetty van Vliet en Fred Jansen.
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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BBQ

BBQ

Volgens mij is de zomer nog ver weg, maar de datum
voor de bbq staat vast nl. zaterdag 25 juni en dan is
het stralend weer.
Ook dit jaar beginnen we s’morgens van 10 tot 11 uur
met de koffie wisselen we de laatste nieuwtjes uit en
vertrekken daarna voor de toertocht en zoeken een
gezellig eettentje voor de lunch. (eigen rekening)
Om 18.00 uur wordt de prachtige bbq van Gert gevuld
met kolen, de vlam gaat erin en de wijn, limonade en
het tapje staan lekker koud.
Ook het vlees is weer rijkelijk aanwezig net als de
salades en stokbrood, sauzen en tot slot het ijsje.
Dit alles kost voor de leden E 15,00 p.p incl. drank.
Voor niet leden E 18.00 p.p incl. drank
Opgeven kan t/m zondag 19 juni.
Opgeven is direct betalen, dit kan bij
Karin, Onno of Els

9

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.
24 september Ruben en Carina.
22 oktober …..?.....
19 november …..?.....
17 december …..?.....
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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Das lang gelejuh…..
In deze rubriek komen foto’s langs van leden.
Sommigen van heeeel lang geleden, andere meer
recent. Herken je jezelf nog??
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Clubweekend!! (laatste kans)
Vrijdag 2 t/m maandag 5 september vind het jaarlijkse
clubweekend plaats.
Dit jaar gaan we naar Kuchelscheid bij Bütgenbach in
België. Pal op de Belgisch/Duitse grens.
260 km van Baarn.
Daar hebben we een huis gehuurd met 5 slaapkamers
voor 10 personen. Voor bijzonderheden zie;
http://www.belvilla.nl/vakantiehuizen/cottage-gitekuchelscheid-10-personen-BE-4750-08

Deze mooie streek heet ‘Hoge Venen’ en biedt het
beste van 2 landen. Geef je dus snel op, vol=vol.
Alle kosten voor dit weekend worden hoofdelijk
gedeeld, dus hoe meer personen, hoe goedkoper.
Aanmelden bij Karin of Ruben. (zie index blad).
-

-

-

-

-
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11-steden.
Na jaaaaaaarenlang met Pinksteren Weert en
omgeving onveilig gemaakt te hebben is verleden jaar
een nieuwe traditie ontstaan. Namelijk om op
2e Pinksterdag de 11-stedentocht in Friesland te rijden.
Dit jaar blijkt die tocht al voor de 81e keer
georganiseerd te zijn…?? Ik had er in een vaag
verleden wel eens van gehoord, maar dat ie al zo lang
bestond wist ik niet.
Vorig jaar was uitermate goed bevallen.
Echter toen ben ik op 1 dag naar Leeuwarden gereden,
de tocht verreden, en weer naar huis. Dat was op zich
goed te doen, maar als je na zo’n tocht van ± 250 km
koud terug komt in Ljouwert, dan is nog naar huis
rijden geen pretje. De rest had vorig jaar de avond
vòòr de rit gebivakkeerd in ‘de Healbird’, een
motorherberg in Aldtsjerk, ergens boven Leeuwarden.
Het leek mij een goed idee om dit jaar ook de avond
na de rit daar te bivakkeren, en dan dinsdag op je
gemak naar huis. Zo gezegd zo gedaan, want allen
vonden het een goed idee. (Paul, Els, Karin, moi).
Alleen Ruben en Carina gingen maandag na de rit
direct door naar Amersfoort, iets met een busje en
kinderen en post of zo. Jammer.
1e Pinksterdag kwam aldus een delegatie van de BMC
op lunch in Zwolle. Paul helaas met de auto, ivm zijn
knie-operatie, maar top dat hij er toch bij was.
En Karin op de ST1100 van Paul’s broer. Vandaar die
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grote grijns op de bakkes natuurlijk!!
Na de lunch werden we door Akke, Nick en de hond
uitgekwispeld. Carina ging met Paul rechtstreeks, en
het motortuig ging toeristisch richting de Healbird.
Langs de Weerribben richting het Tjeukemeer,
bovenlangs Wolvega, via Oranjewoud en Grou,
Burgum, Tietjerk, Oentsjerk, Aldtsjerk.
Vlak voor het laatste dorpje nog even getankt, waar
bleek dat Ruben een keerring van een voorvorkpoot
los had liggen. Chips!! Gelukkig was het niet ver meer,
en bij de motorherberg aangekomen bleek Henkie, de
uitbater, dermate technisch te zijn dat met een stuk
speciaal op maat uitgefreesd rondhout een en ander
weer op de plaats getikt werd. Dat was een
opluchting!!
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De middag werd gevuld met slap ouwehoeren,

bijlgooien,
en de rijkelijk
met allerhande motoraccessoires gedecoreerde
motorherberg bekijken.
Avondeten bestond uit een rijkelijk voorziene bbq.
Op aandringen van Ludo (gastvrouw) nam ik toch nog
wat spareribs, maar toen kon ik echt geen pap meer
zeggen, en dat wil voor mij wat zeggen!!
Later op de avond gezellig in de vuurhut, maar voor
mij gingen de oogjes wat eerder toe dan de rest, want
ja…nachtdienst afgelopen week, en dan is de
overschakeling naar een normaal ritme toch vaak wat
problematisch.
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De volgende ochtend bleek dat de route voor de rit
niet doorgekomen was in Rubens mail. Dus meteen
even mijn mail gechekt, en daar was ‘ie gelukkig wel.
Na het zeer uitgebreide ontbijt en het vullen van de
Garmin’s gingen we op weg naar Ljouwert. Daar stond
de P. al vol met motoren. Wij hadden een startperiode
van 08.15 uur tot 08.45 uur, en waren keurig op tijd.
Na ontvangst van de stempelkaart, papieren route,
infoboekje en vaantje konden we vertrekken.
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De route ging tegen de klok in via Sneek, IJlst en
Sloten naar Stavoren. Hindelopen, Workum, Bolsward,
Harlingen, Franeker, Dokkum en weer Leeuwarden.

Meer dan vorig jaar, reden we in een langgerekt lint
van motoren. En overal in de dorpjes mensen in de
voortuinen met thermosflessen koffie, en langs de
straat kijkend en zwaaiend naar al dat motortuig.
Rond half elf hadden we toch twee buitjes gehad, maar
gelukkig niet van het STOPPEN! REGENPAK!-soort. En
na koffie met appeltaart en slagroom (Ruben/Carina,
bedankt!) konden we er weer tegenaan. Friesland is
toch wel een erg mooie provincie. De afwisseling van
grote en kleine plassen, en dan weer een eind bos, of
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een mooi dijkweggetje is magnifiek. En dat er dan af
en toe een brug openstaat,
ach….

De (late) lunch was in de Pannekoekentrein op station
Marrum. De serveerster heette Trijntje, er liep wat
ontspoord volk, maar al met al liep de zaak als een
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trein. En de koeke waren goed.

Tegen vier uur waren we weer in Ljouwert. 256 mooie
km’s achter de rug. Medaille ophalen, en we namen
afscheid van Ruben en Carina. Terug bij de Healbird
ging het 0,0% radlertje er vlot in.
Het bleek dat Paul langs de route gestaan had en ons
ook gezien had. Els had ‘m wel gezien, maar ik niet.
Logisch natuurlijk, ik let op andere, meer
gestroomlijnde types, zeg maar. En daar waren er ook
zat van langs de kant.
Het eten (met de pot mee) bij de Healbird die avond
was wederom zeeeeer uitgebreid. Eerst een terrine
met groentesoep. Toen werd de tafel VOL gezet met
schalen. Gehaktballen EN varkenshaas. Lof met ham
en kaas. Sperzieboontjes met spek. Gekookte piepers
EN gebakken piepers. Jus EN saus. Werkelijk heerlijk
allemaal, en een beetje overdadig eigenlijk. En als
toetje vla met slagroom. En koffie met slagroom. PFFF.
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Na het eten ging ik helaas ook richting Zwolle.
De volgende dag moesten we 10.45 uur in Utrecht
zijn, en dat zou dan dusdanig haasten worden, dat ik
deze overnachting maar moest laten schieten. 10 over
8 wegrijden, 10 over 9 thuis zijn…..netjes toch, dat
had ik de dinsdagmorgen niet zo vlot gered.
Al met al hebben we mazzel gehad met het weer,
menigeen heeft meer spatten op de kop gehad.
Het gezelschap was top, evenals het verblijf bij Henk
en Ludo van de Healbird. Ik zeg, volgend jaar weer!!!
Grtjs, Onno.
Ps1. Maandagavond was in Bitgum de aangereden
pekingeend in de aanbieding.
Ps2. Koekiemonster en Flapoor reden ook mee.
Ps3. Met 15° en zon is handvatverwarming aan ietwat
overdreven.
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Ps4. Foto’s op Oypo.nl/ikzaghet
https://www.oypo.nl/78D651A76C0FBB11
Ps5. Jan had voor ‘t pinksterweekend een zweepslag
opgelopen (van Annemarie??) en kon helaas niet aan
de Zeelandia-run meedoen.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toeren, loeren en kanen.
Ik mocht niet helpen. En dat zat me niet lekker.
Ik wist alleen dat er een chinees buffet zou komen.
Daarom was ik ook rete-nieuwsgierig wat de dames
allemaal voor ons in petto zouden hebben.
En eigenlijk is dat natuurlijk ook wel eens fijn, om
gewoon mee te doen, zonder organisatie-stress e.d.
Het weekend ervoor had Ruben me het voorstel
gedaan om bij hem achterop de ST1100 mee te gaan.
Carina en Akke gingen dan samen met de auto.
Na enig wikken en wegen, ik had al zeker 10 à 15 jaar
niet meer achterop gezeten, besloot ik zijn aanbod te
aanvaarden. Donderdag belden we nog even, en toen
bleek dat Akke en Carina met Bianca in de (mooie)
Lelijke Eend meekonden. Dat was natuurlijk TOP!
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Dus zaterdagochtend de haarbal in Kortenhoef
gedropt, en naar Baarn. De Kleurvogel was gezellig
aangekleed en de koffie en keek stond klaar.
Henk, Hetty, Ruben, Carina, Andre, Monique, Bert,
Wendela, John, Jan, Annemarie, Gert, Marcel, Bianca,
Akke en ondergetekende reden vandaag mee, en het
eerste trio vertrok in de Eend klokslag 1400 uur.
Met tussenpozen van 5 minuten werd er steeds een
duo op pad gestuurd en het ST1100-duo als laatste.
Met routebeschrijving, vragenlijstje en pen gingen we
op pad. Dat viel op de ST1100 de eerste paar kms nog
niet mee. Het was echt even wennen op de riante
buddyseat.

Maar Ruben’s relaxte rijstijl zorgde ervoor dat het snel
gewend was.
Pijnenburg was snel gevonden, en ook de TBS-kliniek
in Soest was een inkoppertje. Toen de met BMC
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gemerkte boomstammen. Daar waren we tegelijk met
Monique en Andre, en dan moet je natuurlijk niet laten
blijken dat je een merk gevonden hebt. Onafhankelijk
van elkaar telden Ruben en ik elk 5 gemerkte
boomstammen, en verder konden we weer.
De wijk in Soesterberg was ook makkelijk. Ooit
aangelegd voor de Amerikaanse militairen van de
vliegbasis.
En toen de engelse telefooncel. Dat was dringen
geblazen. Daar hebben we met 7 man/vrouw omheen

gestaan,
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om uiteindelijk
LlanfairTalhaiarn te vinden. Een plaats in Wales, zo’n
75 km van Liverpool.
Verderop werden we het bos in gestuurd, en daar
bleken de dames met fris en een snackje te staan.
En we moesten remschijfwerpen. En dat verklaarde de
zwarte batsen van Karin. Dat ging niet slecht, maar we
moesten Gert en John met een betere score helaas
voorlaten.
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Via een zwartgeteerde kerk in Doorn, die gebouwd was
met Stuwhout van schepen, gingen we via 52 miljard
kippen op aarde naar de molen ‘ouwe Florus’.
Daar op een bankje in de zon ook vraag 10 over de
motorgerelateerde woorden vast ingevuld, maar helaas
werden we daarbij gestoord door het ‘gezeik’ van
Marcel, die ook nog even moest Swaffelen naar een
groep voorbijfietsende huisvrouwen van
bovengemiddelde leeftijd.
Vraag 9 was bij Amersfoort, bij het zogeheten
‘Hammetjes kasteel’. Deze sprookjesachtige bouwstijl
moesten we benoemen. Het zat ver weggestopt, maar
uiteindelijk schoot ‘Folly’ me te binnen. Zie
https://nl.wikipedia.org/wiki/'t_Hammetje?oldformat=t
rue . Rond zessen was iedereen weer terug in Baarn,
en ook Piet was gekomen om lekker mee te kanen.
Er werd geborreld en gebabbeld, terwijl de dames de
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antwoorden aan het beoordelen waren.
En daar was de chinees. Een zeer smakelijk gevarieerd
buffet, en een ijsbuffet met geslachtsroom na. Prima
verzorgd en heerlijk.
Om een lang verhaal kort te maken, er kunnen er
maar twee de beste zijn, en dat waren vandaag
uiteraard de enige twee op de motor. Ruben en ik.

Geen foto hier van de
fantastische trofee, belangeloos beschikbaar gesteld
door de retourboer. Ruben en ik hebben na zwaar
beraad besloten om, met pijn in ons hart, deze trofee
toch maar beschikbaar te stellen als wisseltrofee, voor
een volgend BMC-evenement. Tot die tijd ruilen we ‘m
per clubavond om, zodat we er elk ruimschoots van
kunnen genieten.
Rest mij nog om de dames, Karin en Els, die samen
deze dag georganiseerd hebben hartelijk te danken,
wij hebben een topdag gehad.
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Misschien missen jullie hier wat foto’s, maar helaas
ben ik door een pc probleem na het maken van dit
clubblad alle overige foto’s van deze dag kwijt.
Grtjs, Onno.
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Emotie en dankbaarheid
We hebben er even op mogen wachten, maar vandaag
is het zover, het hele weekend feest bij de Amerpoort,
alweer de 33e motorrun.
S’middags naar de mini run op het terrein, dit is voor
de bewoners die morgen door wat voor
omstandigheden niet mee mogen rijden, slingers en
ballonnen dansen op de maat van de muziek,
lachende en blijde mensen, hier doen we het voor.
Maar snel naar huis, want Pascal heeft met 21
personen een rondje IJsselmeer gelopen/gefietst
de opbrengst is voor Pax kinderhulp, ook die
vrijwilligers moeten we inhalen, wat een prestatie.
Als we dit achter de rug hebben springen we op de
fiets om ons in het feest geruis te storten. Olaf
en Marian zijn s’middags al gearriveerd, en Karin,
Hetty en Henk komen ook van de sfeer proeven.
Met de hele meute zitten we heerlijk buiten, maar het
wordt wat kil, dus naar binnen, en daar speelt de
band, wauw echt gaaf, een band uit Baarn, bijna
allemaal oude nummers, heerlijk, maar dan
klinkt het klokje van gehoorzaamheid, einde feest
avond, tot morgen.
Het is alweer het 3e jaar dat ik achter Jan en Arie mag
rijden, wat een voorrecht heb ik.
Het thema van de route vandaag zijn de populaire
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wetenschappelijke meesterwerken nl. de
beweegbare bruggen. Er zijn er verschillende bv van
gietijzer, staal, hout, smeedijzer, enkelvoudige en
dubbele ophaalbruggen, ook zijn er interessante
bascule bruggen waarvan er 1 uit 1933, ik ben
benieuwd. De stoet van 93 zijspannen zet zich in
beweging, we laten Baarn achter ons om via
Hilversum, Weesp,en Nigtevecht naar Loenen a/d
Vecht te rijden, vele mensen zwaaien uitbundig naar
de bewoners, die met een brede glimlach terug
zwaaien. Nu via Oud Loosdrecht en Hilversum weer
naar de Amerpoort, waar we met z’n allen gaan
genieten van de lunch.

Na de lunch
mogen andere bewoners mee in het zijspan, dit is wel
een goed idee, we gaan nu de andere kant op, door de
Lage Vuursche, waar het altijd erg druk is, is dit
speciaal voor ons? ja toch...... Via Soest weer naar
Baarn, waar we door de winkelstraten rijden, om even
te zwaaien en toeteren , dit is voor de vele
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adverteerders, ja, ja, ook die heb je voor dit
evenement nodig. Traditie getrouw is het ijs dat we elk
jaar aangeboden krijgen van Petershof, en die wordt
heerlijk genuttigd in de prachtig aangelegde
Pekingtuin, even de benen strekken, en genieten
van al dat lekkers. Als alle bekertjes verdwenen zijn in
de vuilniszakken, starten we de motoren voor de
laatste km’s, via Eembrugge en de mooie polder van
Eemnes, is het einde van de run in zicht, onder luid
getoeter, en sirenes rijden we de Amerpoort weer in,
we zijn thuis. Nog een heerlijk bakkie soep, en een
broodje, dan neem ik afscheid van Jan en zijn broer
Arie, het was weer een weekend om op terug te
kijken.

Els.
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VMTC Motary
Als ik even voor 06.00u de hoes van de motor haal
miezert het helaas.
Jammer, want alle voorgaande dagen waren droog en
zonnig wat voor een lange toer-dag als deze de
voornaamste ingrediënten zijn.
Ik heb met Els om 06.30u afgesproken bij de pomp op
de A1 en om 07.00u met Ruben op de ‘afwerkplek’ in
Nijkerk. Onno komt rechtstreeks naar het
raadhuisplein in Putten. Daar worden wij verwelkomd
met koffie en broodjes en is men nog bezig met de
laatste werkzaamheden voor deze ‘monstertocht’ van
ca 450 km voor een goed doel.
Het plein loopt maar langzaam vol. De beroerde
weersvooruitzichten hebben kennelijk een hoop
mensen weerhouden naar Putten te komen.
Ruben toont de buienradar die niet veel goeds laat zien
en een sombere dag voorspeld. Daar heb ik een trucje
voor maar daarover later.
Om 08.30u worden de linten weggehaald en kunnen
wij van start.
Op weg naar Putten had ik bij diverse rotondes al
schuim zien liggen maar op de eerste rotondes van de
route lijkt het of iemand iets te kwistig met badschuim
is omgesprongen. Niet naar kijken. De handjes losjes
en relaxed op het stuur en hopen dat je geen glad
plekje of witte streep treft. Ik wil met een Transalp al
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niet onderuit maar zeker niet met een Pan European.
Buiten mogelijk letsel vind ik het nog belangrijker
andermans eigendom ongeschonden terug te geven.
Ik had in de eerder verkregen route al gezien dat ik bij
afstand 58.2 km op de Loodijk voor Weesp kan
zwaaien naar Nederhorst. Het is dat ik de startkaart

nodig hebt voor alle
pauzes/verzorging onderweg en het altijd gezellig is in
Putten, anders had ik het wel geweten.
In Weesp bij de eerste ophaalbrug staat de
sportfotograaf van Boezerooy om elke deelnemer op
de digitale, gevoelige plaat vast te leggen.
Na Driemond en Diemen een stukje A10 om het water
over te komen om daarna afslag Durgerdam te nemen.
Via Zunderdorp en Monnickendam is de eerste stop op
net geen 100 km bij Loonbedrijf Kees Tromp in
Zuiderwoude. Een mooie locatie middenin de polder.
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De koffie smaakt en de bijzondere koek, vast een
streekspecialiteit (een kruising tussen een krentenbol
en een scone gevuld met een ondefinieerbare roomlaag) mag er ook zijn. Op weg naar deze stop heeft
oud-clublid Peter Bennewitz zich bij ons aangesloten
die zijn jubileum van 25 keren meerijden heeft
behaald.
Het volgende traject van 104 km voert langs een
aantal wegen door Noord-Holland die wij tijdens de
‘Wil Hartog-rit’ ook hebben gehad.
Geen straf want ik vind het prachtig rijden door deze
streek.
Als we in Den Helder langs de veerboot naar Texel
rijden krijg ik een paar flashbacks uit mijn jeugd.
Het gezin Hogenbirk huisde vele jaren in de paas- en
herfstvakantie in een eenvoudig, klein huisje met glasin-lood-ramen waardoor ik de lichtbundel van de
vuurtoren in De Cocksdorp kon zien. Vanuit het huisje,
solitair staand op een enorm terrein omzoomd door
narcissenvelden, kon je ’s-avonds vaak de bungelende
lampen van stropers zien wat ik als kind best eng
vond. Gelukkig had ik een heldhaftige moeder die door
de week alleen met ons daar verbleef en voor de duvel
niet bang was.
Vanaf het begin van inschrijven voor deze tocht, bij de
start en vertrek van het koffiepunt, werd erop
gehamerd de startkaart en legitimatie gereed te
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houden voor de pauze bij……(zorg dat je erbij komt…)
De Koninklijke Marine.
Ik was goed voorbereid met een doorzichtig mapje om
mijn nek met de benodigde documenten. Helaas was ik
die dag een foute bingo zal ik maar zeggen; ik stond
niet op de kaart.
De fors uitgevallen marineman kon mij op de lijst niet
vinden. Bedreven in het op de kop lezen van teksten
zag ik wel nummer 173 en 175 staan maar 174 is
spoorloos, afwezig, met de muziek mee, ribbedebie,
foetsie, oftewel verschwunden.
Ik wordt ‘overgedragen’ aan de organisatie die
verwoede pogingen doet nummer 174 uit de I-pad te
toveren zonder enig resultaat.
Op mijn ‘blauwe ogen’ (die had ook beslagen lenzen)
krijg ik het vertrouwen en toegang tot het terrein.
Best link in deze tijd. Ik heb wel 3 koffers aan de
motor hangen. Wat je daarin allemaal niet (in dit geval
juist wel) mee kan nemen.
De lunch is (net als een paar jaar terug bij de
Koninklijke Militaire Academie in Breda) prima
verzorgd in de vorm van een rijstmaaltijd.
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Ruben en Onno ontwaren een aantal marine-vrouwen
in de ruim uitgevallen kantine waarmee zij wel in een
onderzeeër zouden willen. (Kan je meteen de
periscoop laten zien. Weer eens wat anders dan een
postzegelverzameling of brommers kieken).
Na weids polderland komt de afsluitdijk in zicht.
Het blijft een mooi stukje techniek maar 30 km A7 is
niet echt opwindend maar wel de enige manier om aan
de overkant te komen.
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Na dit snelle stuk door Fries landschap met mooie,
oude dorpjes en gedeeltes tussen vee-roosters waar
wij om schapen heen moeten slalommen.
Ook hier enkele bekende plaatsen en wegen door het
rijden van de Elfstedentocht en een clubweekend
vanuit Terwispel in 2004.
O.a. Makkum, Pingjum, Workum om net buiten
Hindeloopen op een parkeerplaats, na 86 km van dit
gedeelte van de route, de traditionele IJs-stop te
hebben.
Na de stop rijden wij van oud land via Lemmer en
Kuinre naar nieuw land via Emmeloord en Schokland
om na 66 km te stoppen bij autobedrijf Mudde en Kok
op Urk voor een (in mijn geval) Mars en colaatje voor
de benodigde ‘nieuwe energie’.
Na Urk, Ens en Kampen had Onno ongetwijfeld wat ik
in het begin had want bij Kampen is hij nog maar
19 km van huis.
Via Noordeinde, Zuideinde, Oosterwolde, ’t Harde,
Nunspeet, Ermelo en Putten is het eindpunt na 86 km
bereikt bij Brouwer Motoren in Nijkerk.
Na het in ontvangst nemen van de herinnering ter ere
van de 25e editie, een zaklampje (altijd handig hoewel
ik hier inmiddels een leuke webwinkel mee zou kunnen
starten) op naar de loods waar steevast
Rotarymembers eieren staan te bakken.
Liggen de Boezerooy-foto’s ter inzage en krijgen wij
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een zang- en dansoptreden van mooie, donkere
weeskindjes (en dat zegt de grote kindervriend)
waarvan de link met deze Motary mij even is ontgaan.

Na de traditionele uitsmijter de foto’s bekeken en toch
weer gezwicht.
Mijn foto uit de serie ‘motor-waar-ga-jij-met ditmeisje-heen’ is wel een stoere plaat die ik in mijn
verzameling ‘Motary-foto’s’ wil hebben.
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Ondanks de sombere voorspellingen en de weinige
regen van naam heb ik voor mijn gevoel en heel
zonnige dag achter de rug.
Het trucje: draag op dagen als dit gewoon een gele
zonnebril.
Karin
Meer dan 700 deelnemers reden deze toertocht en brachten een
bedrag van € 15.000 bijeen voor de Stichting Jelte. Het betreft
een stichting die kinderen met traumatisch hersenletsel
ondersteunt om ze na intensieve therapie perspectief op een
betere kwaliteit van leven te bieden.
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Dit is het laatste blad voor de vakantieperiode.
In juli en augustus komt er geen clubblad uit.
Bij deze wensen we iedereen een hele mooie
vakantie, hou ‘m rechtop (behalve in de bocht dan),
en kom heel weer terug.
En mail dan die mooie vakantiebelevenissen naar de
redactie, zodat we dan weer met z’n allen aan die
mooie vakanties terug kunnen denken.

Namens bestuur, toercommissie en redactie.
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