Het BMC-tje.
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Voorwoord
De zomer liet dit jaar erg lang op zich wachten. Te
lang naar mijn idee.
De natuur bleef achterlopen en het leek onophoudelijk
te regenen.
Ik heb tot eind mei mijn kachel aan gehad. Nu ik thuis
werk wilde ik het wel comfortabel hebben.
Krap een week of 3 geleden kwam de lente in het land,
langzaam overgaand in zomerse dagen.
Door het groeizame weer staat, tot afgrijzen van de
buurt, het groen in mijn tuin tot wel een meter hoog.
Ik kan er niet mee zitten. Ik zal het wel wat bijknippen
en ga het omdopen tot vogel- en insectenparadijs. Het
onofficiële bordje ‘natuurreservaat’ moet er dit jaar
echt van gaan komen.
De kolonie mussen in mijn heg heeft flinke familieuitbreiding gekregen, gezien het vele jonge gebroed
dat achter menig mama mus aan blijft fladderen om
met opengesperde bekkies, zich vol verwachting laten
verrassen, welk hapje het krijgt toebedeeld.
Nieuw leven is altijd mooi. Bestaand leven ook, maar
soms zijn er momenten dat het oneerlijk is dat de een
wel verder mag en de ander niet.
Dan worden dingen die belangrijk lijken, gereduceerd
tot onbenulligheden.
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Dan maakt het allemaal niet uit dat het vervangen van
motorbanden niet meteen lukte, terwijl ik had gehoopt
mijn Transalpje ’s-middags weer op te kunnen halen.
Dan maakt het ook niet uit dat ik een gehavende
Yamaha Fazer meekreeg waar ik niet mee overweg
kon en waar remvloeistof uit bleek te lekken wat aan
de linkerkant op de band drupte. Dan maakt eigenlijk
even helemaal niets meer uit.
Karin.
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Jaap Terlaag is al weer enige tijd geleden aan
de rug geopereerd.
Vanaf deze plek wensen we Jaap veel succes
met het herstel.
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LET OP!! LET OP!! LET OP!!
Versoepelingen
Nu inmiddels al enige versoepelingen mbt corona zijn
doorgevoerd, meent het bestuur onder voorbehoud
op 18 september onze clubavond te plannen.
Dan is wellicht duidelijk of vakantie-vierend Nederland
geen vierde golf is begonnen en hoe de Delta-variant
zich de komende twee maanden heeft ontwikkeld.
Dus zet met grote letters in je (digitale) agenda of op
de kalender:

18 SEPTEMBER CLUBAVOND !!!!
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

14 september.
-

-
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In de maanden juni, juli, augustus zijn jarig:
Piet Wortel, Wim Groenestein, Andre van Dijk,
Paul de Vries, Hetty van Vliet, Fred Jansen en
Jaap Terlaag.

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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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. Zie KNMV en LOOT toerkalenders.
-
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1001 bochten.
Het pinksterweekend.
Hoe veel jaar blijft het Bambitreffen dan nog door je
kop spoken? Waarschijnlijk doordat de Elfstedentocht
dit jaar (weer) niet doorgaat, komen de herinneringen
van Bambi wat meer boven.
Het is trouwens maar goed dat de 11 steden niet door
ging, want het weer was prut afgelopen
2e pinksterdag.
De pinksterzondag daarentegen was best redelijk.
Bij het openen van de luikjes was het droog, en ik
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besloot niet op buienradar te kijken, maar gewoon te
goan!!!
De 1001 bochtenrit in Twente op de Garmin, en op
naar Geesteren. Ik was Dalfsen net gepasseerd toen
het begon te miezeren. GRRRRrrrrrrr.
Maar omdat ik tegenwoordig achter de (verhoogde)
kuipruit en de handkappen redelijk droog blijf besloot
ik door te rijden. In Geesteren onder een afdak toch
maar even buienradar gechekt, en dat zag er goed uit.
Ik was zeer benieuwd over deze route, want in het
vorig clubblad had ik ‘m eigenlijk wat afgekraakt ivm
het werkelijke aantal bochten, en hoe hard je ze kan
nemen… Maar Twente op zich heeft me nog nooit
teleurgesteld…dussss.
Geesteren, Albergen, Fleringen, Weerseloo, Oldenzaal,
Losser, Deurningen, Saasveld en weer Weerseloo.
Deze 1e etappe viel niet tegen. Weinig verkeer op de
weg, en na 15 minuten route hield de miezer op, en
kwam zelfs het zonnetje door!! In hartje Weerselo was
een leeg bankje en daar kwam de koffie en
krentenbollen uit de koffer.
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Er was weliswaar een terras iets verderop, maar ik zat
hier prima, en nu hoefde ik ook de gehoorapparaten
niet in te doen….. Hé???
Daarna ging het richting de Duitse grens.
Reutum, Haarle, Vasse en Oud-Ootmarsum. Van het
Springendal naar het Dinkelland…

Het werd steeds mooier. Prachtig rijden daar…bocht na
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bocht…vergezichten…meanderende watertjes, en ik
had het gevoel dat ik al 2001 bochten door was.
Beuningen, De Lutte, Rossum…. De route meanderde
net zo als de Dinkel. Na Groot Agelo en Ootmarsum
ging het via Tubbergen weer naar Geesteren.
En weer thuis was de tank nog niet leeg, dus ik weet
nog steeds niet hoeveel ik nou daadwerkelijk kan
rijden met een volle tank. De jerrycan benzine (die ik
meegenomen had) in de tank geleegd, volgende keer
nog maar eens proberen.
Zo zie je maar, vaak ben je te bang. Kijk eens niet op
buienradar en ga gewoon!!.
Grtjs, Onno.
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Exact 1001 bochten!!
-

-

-

-

-

-

-

-

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.

18 september
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(onder voorbehoud)

Clubweekend 2021.
Afhankelijk van of de versoepelingen standhouden,
staat het clubweekend gepland van vrijdag 10 t/m
maandag 13 september. Opgeven kan nog tot 15 juli.
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Dit zijn vast 3 potentionele locaties.
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Voor verdere info, zie RDW.nl
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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,
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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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Een motorfiets.
Daar heb je een rijbewijs voor nodig. In Nederland zijn
daar meestal wat lessen, en dan theoretisch en
praktijkexamen voor nodig. In sommige landen in de
wereld nemen ze het niet zo nauw met lessen en
examens. Dan krijg je na een rondje om de kerk en
drie vragen zo je rijbewijs mee. Van dergelijke landen
wordt het rijbewijs dan ook niet zo maar naar een
Nederlands rijbewijs omgezet. Eerst wordt het
nauwkeurig gecheckt door het RDW.
Want bijvoorbeeld India heeft 256 kantons
(provincieën), met elk een eigen rijbewijs.
En in elke Amerikaanse staat zijn 2 of 3 soorten
rijbewijzen in omloop. Zie dan als RDW medewerker er
maar achter te komen of het rijbewijs echt is. En als
het wel echt is, of er wel een degelijk les-traject en
examens aan vooraf is gegaan.
Hieronder enkele voorbeelden van rijbewijzen uit
verre, en soms exotische landen. Kijk goed naar de
foto’s, misschien herken je ze wel.
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Akke had sinds 2009 een donornier ivm nierfalen
door cystes, die ook op andere organen zaten.
Langzamerhand kon ze steeds minder en sinds begin
2020 ging het echt slechter. Een aantal keren
herstelzorg leverde weinig herstel op, en na opname
in het ziekenhuis 9 mei j.l. ivm een bacterie in de
cystes bleek herstel uit te blijven.
Akke is rustig ingeslapen, 15 juni was de crematie.
Het is goed zo.
Onno, Nick, Michelle.
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Afscheid
Waar zal ik beginnen om al die mooie herinneringen
van de afgelopen 42 jaar op papier te zetten, dat is
onmogelijk, maar een paar wil ik met jullie delen.
Onze eerste ontmoeting was tijdens een clubavond
toen nog in de Pool, het klikte direct tussen ons.
Het eerste treffen was het Kaasstad treffen, wat een
feest, er was een bruiloft op het terrein, wij gewoon
die mensen feliciteren { we kende ze wel niet maar het
gaat om het gebaar} heerlijk gegeten en gedronken,
maar toen de asbakken en het wc papier voorbij kwam
zeilen zijn we maar gegaan, dit ging ons te

ver.
In de vakantie naar Frankrijk camping Moto in Crest
met een man of 7, bloedje heet, en na iedere rit op de
motor rende we naar het stromend beekje achter de
camping om daar af te koelen, maar het was ijs en ijs
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koud water, wat hebben we daar gelachen en vrienden
gemaakt.
Op een gegeven ogenblik kwam ze langs met een
gezicht van ik moet je iets vertellen, en liet het roze
papiertje zien, maar ik zag niks, we waren druk en
zaten midden in de verbouwing. Had mevr. zonder iets
te zeggen haar motor rijbewijs gehaald, echt iets voor
Akke.
Maar laten we haar als filmster niet vergeten, met nog
een paar leden mee gespeeld in de film ‘Oude botten
breken niet’ opgenomen in een oude villa in Baarn.
Er was een strijd tussen de oudjes en een project
ontwikkelaar die hun de villa uit wilde zetten. Dit werd
uit gevochten tussen de ME en de motorclub die hun
steunde. Echt schattig er werd geslagen met potten en
pannen, stofdoeken, ragebollen, en wc borstels, een
wilde en hevige strijd die door de oudjes natuurlijk
gewonnen werd.
Het clubweekend in Melderslo, nou dat was ook weer
wat bijzonders, gezellig kamperen, feestavonden, en
tijdens ons spelletje flipperen kwam ene Mijndert er bij
staan, niet alleen dat maar ook gratis mee spelen, en
als klap op de vuurpijl ook de drank ging er goed in bij
hem, nou dan heb je aan ons een verkeerde.
Hij was met een club van tandartsen, directeurtjes,
artsen, je weet wel, nou dat was dus niks, wij waren te
min voor hun. Maar Mijndert werd na al die gratis
drank een beetje loslippig over zijn vrouwtje.
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Dus na afloop van de avond, iedereen lag al in de tent
gingen deze twee meiden op pad, we gingen deze
persoontjes waar wij te min voor waren even wel te
rusten zeggen, dat werd niet in dank afgenomen,
respecteer ons dan respecteren wij jullie.
En bij Mijndert aangekomen zeiden we is je vrouwtje
nu ook zo loslippig als jij over haar was, we kwamen
niet meer bij, je kon ons weg dragen. De volgend dag
gingen deze elite weer op pad, wij uitbundig zwaaien
natuurlijk, allen onze vriend zwaaide terug, tof van
hem.
Vele jaren naar de Motorrun bij de Amerpoort, in het
begin waren de feestavonden in de Bonte ketel, een
zeer oud gebouw maar reuze gezellig, je bestelde
gewoon een krat bier, wat nu niet denkbaar meer is.
Goede muziek een sfeertje van laat dit nog even door
gaan, maar die goede oude tijd komt nooit meer terug,
maar laten we de rit op zondag niet vergeten, met al
die blije gezichten van de bewoners daar doen we het
voor.
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Natuurlijk het jaarlijkse Bambi treffen, laten we die
niet vergeten, we hebben saampjes heel wat keren het
hele terrein doorzocht, we hielden beide van die oude
spulletjes, het mocht niet maar wij hadden na al die
trouwe jaren een streepje voor. We gingen zelfs
gourmetten, pannetjes mee, vlees, saus, en een
biertje om niet uit te drogen, je kan het je niet meer
voorstellen. De feestavonden waren top, maar tijdens
jou toch wel nummer 1 de Sirtaki kwam je lelijk ten
val, naar het ziekenhuis en met een paar krammen
rijker kwam je laat in de avond weer terug. De nishut
was leeg alleen de BMC had op je gewacht, zo hoort
het ookElk jaar liepen we in weert naar ons huis, een
vervallen ruïne, maar Akke het is en blijft ons

huis.
Oh, wat is het moeilijk om je gevoelens op papier te
zetten die iedereen kan lezen, maar er zijn nog veel
meer mooie herinneringen, maar die bewaar ik, die
koester ik.
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Akke, dank voor al die mooie intense jaren, ik mis je.
Onno, en familie heel veel sterkte in deze moeilijke
tijd.
Els.
-

-

-

-

-

-

-

-

Nieuwenoordrun
Hoewel ook dit jaar de Nieuwenoord Motorrun niet kon
doorgaan, heeft het bestuur van de Baarnse Motorrun
een stukje motorrun-gevoel bij de bewoners gebracht.
Op de locatie Nieuwenoord hebben 4 zijspanrijders,
een aantal vrijwilligers van de motorrunorganisatie en
het bestuur, door het Nieuwenoordfonds en Petershof
gesponsord ijs rondgebracht naar alle aanwezige
bewoners en begeleiders.
Zoals het bestuur het beschreef ‘varieerden de reacties
tussen blij, héél blij en superblij’.
Verder is een bijna 20 minuten durende samenvatting
gemaakt van videomateriaal vanaf 1988. Bij het zien
hiervan een paar bekenden uit de film kunnen plukken.
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Jan van Slooten tijden het ijs uitdelen

Linksachter Onno met Marc Hazekamp
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Marcel Grob

Gerard (Wortel) en Els.
De data voor 2022 zijn vastgesteld op 21 en 22 mei !
Film Nieuwenoord run: https://youtu.be/BjB1Ut2ZZcg
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Namens bestuur, toercommissie en redactie
wensen we allen een mooie zomer!!

En mocht je niet met de motor op vakantie gaan,
is dit ook een fijne manier van relaxen!!

Fijne vakantie en hopelijk gaat de clubavond in
september door!!
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