Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Al jaar en dag staat er in ons BMC-tje het voorwoord,
en als men hier over na denkt waarom het voorwoord,
en niet een na- of dankwoord.
Soms komt men woorden te kort, of sommige hebben
ze in overvloed, wat menig oor doet suizen.
Maar hier ga ik geen woorden over vuil maken, en ga
me verheugen op de a.s BBQ, er zijn al heel wat
aanmeldingen maar in de Kleurvogel zijn nog een paar
stoelen leeg. Geef je snel op want het gezegde is
vol=vol.
Als we dit achter de rug hebben, is het voor vele onder
ons vakantie, we blijven thuis, naar het buitenland of,
zelfs nog iets verder, maakt niet uit hoe of wat,
genieten is het voornaamste.
Heerlijk om het menselijk lichaam weer vol te pompen
met nieuwe energie, die we de laatste tijd een beetje
kwijt geraakt zijn.
Ik hou het kort, want ook ik ga even genieten op de
Goudkust.
Het bestuur, toercommissie en redactie wenst een
ieder een hele fijne, zonnige, pechvrije, en sportieve
vakantie toe.
Al deze prachtige verhalen lezen we wel in het blad
van september.
Els.
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Zaterdag 29 juni.

Barbeque-rit
en -avond
Koffie 10.00 uur, aanvang rit 11.00 uur.
Kleurvogel open voor BBQ vanaf 18.00 uur.
Bardienst: ……………
‘de kleurvogel’, Tolweg 1.
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

10 september.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In de maand juni/juli/augustus zijn jarig:
Piet Wortel, Willem Groenestein, Andre van Dijk,
Paul de Vries, Hetty van Vliet,
Fred Jansen en Jaap Terlaag.
(alvast)

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Een nieuwe uitdaging....
Al vele keren staat er in de krant dat de motorrun in
Baarn, maar ook door heel het land, met de
vrachtwagenrun, het zonder politiebegeleiding moet
gaan doen. Bezuinigingen van hogerhand, jammer
maar wij gaan er voor, dit pakken ze niet van ons af.
Zaterdagmorgen eerst even de rit narijden want
morgen wil men niet voor verrassingen komen te
staan. Daarna genieten van de mini run op het terrein
van de Amerpoort, elk jaar weer genieten, dit wil een
mens toch niet missen? Even met Jan en Arie een
rondje gereden met het zijspan, wat een heerlijkheid
om hier van te mogen genieten. Avond’s met de
mannen naar de feestavond, jammer dat er al een
paar jaar in hetzelfde weekend verschillende
evenementen plaats vinden, het is reuze gezellig, maar
wel rustig, jammer.
Zondagmorgen op tijd bij de Amerpoort, de bewoners,
rijders, vrijwilligers, iedereen heeft er zin in, eerst naar
de briefing, want vandaag zonder politie is voor
iedereen een nieuwe uitdaging, we zijn gewoon
verkeersdeelnemer opletten dus, we gaan het beleven.
Er zijn 77 zijspannen/trikes, een hele stoet, we
vertrekken bijna gelijk, en ik moet zeggen het gaat
prima, door Hilversum Laren, Blaricum om zo via
Eemnes weer onthaalt te worden door de fanfare en
bewoners.
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Bij de lunch spreek ik Karin die door het protesteren
van het hart van de motorfiets niet mee heeft kunnen
rijden, kl..ten.
Zelf word ik gehuldigd voor alweer de 35e keer
deelname, waar blijft de tijd.
We vertrekken voor de middagrit onder begeleiding,
van getoeter, en musicale noten van het orkest,
toppie.
Nu gaat de stoet door de Lage Vuursche altijd druk
maar wel gezellig, maar net voor Soest, rijden we een
andere route om op tijd in de Peking tuin te zijn voor
de ijspauze, want ijs met een rietje is ook niet alles.
Het laatste stukje door Baarn, de thuishaven van de
rit, alweer de 36e editie van deze run, alles is volgens
mij goed verlopen zonder politie wel jammer maar ik
moet me er maar bij neer leggen.
Ook Hetty komt gezellig even langs, nog een happie en
sappie, ik neem afscheid, iedereen bedankt die deze
run weer mogelijk hebben gemaakt.
Els
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Beste leden,
Hieronder staan de clubavonden voor 2019 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.
21 september, ……..??.....
26 oktober, …….??.....
23 november, …….??.....
14 december, …….??.....
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De toercommissie

nodigt allen uit om de clubritten voor de
toercompetitie 2019 mee te rijden.
29 juni
Aanvang

BBQ-rit

: 10.00 Kleurvogel, vertrek rit 11.00 uur.

Start
Inschrijfgeld
Lengte
Inschrijven
Extra Info
06 juli

BMC

: De Kleurvogel, Tolweg 1, 3741 LM Baarn
: gratis voor leden, niet leden € 5.
: ca 100 km
: van 10.00 tot 11.00 u.
: GPS
AVONDRIT MAC Veenendaal

Vertrektijd :17.30 vanaf de Brink in Baarn
Start
: Bikers Best, De Hooge Hoek 22,
3927 GG Renswoude
Inschrijfgeld : € 3,00(z.h.)
Lengte
: 120 km
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Inschrijven
Extra Info

: van 18:00 tot 19:30 u.
: www.mac-veenendaal.nl Koffie gratis

18 augustus, 36e AIRBONERIT EMAC Eindhoven
Vertrektijd
: 08.00 vanaf de Brink in Baarn
Start
: Café Biljart De Koens,
Tonnaerstraat 14, 5622 KZ Eindhoven
Inschrijfgeld
: € 5,00(z.h.)
Lengte
: 150/220 km
Inschrijven
: van 9:00 tot 11:00 u.
Extra Info
: D.J. Hannique Tel.: 06-50804695
of L. Vermeulen Tel.: 06-53219058
29 september 12e Mijnhoutoer.
Vertrektijd
: 09.00 u. vanaf de Brink in Baarn
Start
Inschrijfgeld
Lengte
20 oktober
Vertrektijd

: 10.30 u. vanuit Zwolle
: gratis voor leden
: ca 165 km
24e KALE BOMEN TOCHT MV Almere
: 08.30 u. vanaf de Brink in Baarn

Start
Meerveldstraat
Inschrijfgeld
Lengte
Inschrijven
Extra Info
startplaats.

: Clubhuis MV Almere,
55, 1359 HZ Almere
: € 5,00(z.h.)
: 180/230 km
: van 9:00 tot 12:00 u.
: De finishplaats is niet gelijk aan de
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GPS/Garmin vooruit aan te vragen bij
toercommissaris@motorvereniging.nl

B.A.C.A.
Na de fantastische ervaring bij deze wereldwijde
organisatie vorig jaar, neem ik de tijd om deze rit
vandaag weer te gaan rijden.
Al vroeg aanwezig om de sfeer alvast in me op te
nemen, de motoren rijden in grote groepen binnen,
wat een belangstelling weer dit jaar.
De voorzitter laat ons weten, laten we met z’n allen
sterk zijn om deze kinderen die op wat voor manier
misbruikt worden te laten weten dat deze organisatie
er voor hun zijn, dit geweld moet stoppen en mag
nooit meer gebeuren. Na deze dringende boodschap,
vertrekken voor de rit, 223 motoren worden gestart,
de grond trilt, we gaan er voor.
Het is een prachtige rit, en door toedoen van vele
ordonnans loopt alles op rolletjes.
De pauze is prima, en na een gezellig babbeltje, gaan
we verder, het is wel een hele happening, wat wel
goed is dat alle rijders/sters zich netjes aan de regels
houden, er zijn strenge regels vandaag.
Na een uurtje of 2 is de lunch bij een Harley dealer,
die de bbq al op vol heeft liggen met hamburgers,
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heerlijk, en als een ieder genoeg heeft gaat de stoet
verder voor het laatste 60 kms.
In Kesteren bedank ik de organisatie, het was weer
geweldig vandaag, de datum voor volgend jaar staat
alweer in de agenda.
Els

Begin super motor seizoen 2019.
Peter en ik beginnen het seizoen vroeg.
In februari op een doordeweekse dag hebben wij een
fijne fietsloze tocht gemaakt richting Nieuwkoop.
Een mooie dag met een lekker zonnetje.
Op zondag 7 april is er een clubrit in Oude Wetering bij
MC Alkemade. Peter en ik hebben afgesproken om bij
de witte bergen elkaar te treffen. Er moest nog
getankt worden en dan zorgen dat wij voor half negen
op de Brink in Baarn zijn. Daar waren Ruben en Carina
en Onno kwam iets later aangereden. De tocht was
zeer gezellig. Bij de pont gekeken die pas om 10 uur
ging varen. Terug naar de brug en via de weg toch nog
naar het clubhuis.
Ons ingeschreven een kopje koffie en toen op weg.
Via Leimuiden richting Nieuwveen, De Hoef, Wilnis,
Nieuw ter AA, Loenersloot, Loenen en bij Nieuwersluis
de vecht over om Breukelen rechts van ons te
passeren. Heerlijk, lekker druk.
Een camper voor ons met fietsen auto’s en racefietsen
de monstermannen. Deze lui denken echt dat zij overal
voorrang hebben en de weg voor hunzelf hebben.
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Voor Maarsen sloeg de camper links af waar wij ook
heen moesten maar de wielrenners, waar een mij
inhaalde en vlak voor mij naar rechts schoot en ik hem
net kon ontwijken, gingen gelukkig recht door.
Rust op de weg en met gemak de camper voorbij
gereden.
Lekker doorgereden naar Tienhoven. In Tienhoven
moesten wij tegemoet komend verkeer voorrang
geven en stopten wij achter een geparkeerde wagen.
Ruben, Onno en Karin waren daar net voorbij. Nadat
het tegemoet komend verkeer voorbij was trok ik op.
Plotseling schoot een racefiets me voorbij en ging
meteen naar rechts. Voordat je je realiseert wat er
gebeurd lag ik op de grond. Toen ik opstond zag ik
mijn motor met een kapotte spiegel op de grond
liggen. Bij het rechtzetten was ook mijn koffer
beschadigd en mijn helm had ook een tik gehad.
De racefietser was eerder overeind dan ik en vroeg
meteen of het goed ging met mij, lief niet waar.
Ik vroeg aan hem of hij last had van zijn been want
daar zaten schaafplekken van over de grond glijden.
Nee dat was niet het geval, leugenaar. Maar dat komt
later. We hebben telefoonnummers uitgewisseld en
zijn toen verder gegaan. Dit heeft best even geduurd
en Onno kwam ons al tegemoet.
Net over de A27 stonden Ruben, Carina en Karin te
wachten. Volgens mij dachten zij dat wij koffie aan het
drinken waren, was trouwens beter geweest.
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’s Avond had ik de racefietser aan de lijn en hij
vertelde meteen dat hij foto’s had van zijn been.
Die waren best bloederig zei hij, de leugenaar.
Ja en dus fietsers zijn natuurlijk het zwakke verkeer
maar ik hoop wel dat ik iets van de schade vergoed zal
krijgen, nou dat is dubieus.
Een week later belt hij op om te vragen of ik het
schade formulier wil aanpassen wat hij zelf heeft
ondertekend. Dacht het niet.
Twee weken later, en gelukkig heeft Koeman motoren
de spiegel weer in orde gemaakt, zijn Peter en ik op
weg naar de Dordogne voor een vakantie van veertien
dagen. Bij een nichtje gelogeerd die in het begin van
het jaar een woning met 2 hectare grond hebben
gekocht. Het was de bedoeling om daar drie of vier
dagen te blijven en dan richting Gap te gaan, dat is
+/- 900 km naar het oosten. Maar wat was het daar
heerlijk en rustig. Hun woning ligt zo dat je geen auto
ziet maar wel een prachtig uitzicht hebt over hun
terrein, geweldig. Van daaruit tochten gemaakt en
heerlijk rustig een beetje geklust om hun te helpen.
Ja en toen was het weer richting huis. Tot aan BriveLa-Gailliarde hadden wij een prachtig heuvelachtige
omgeving met mooi uitzichten. Toen de A20 op naar
Orleans. Ik zag een heel donkere lucht aankomen en
vertelde Peter dat ik even mijn regenjack ging aan
doen.
Afstappen motor uit regenjack aan en motor niet meer
starten. Alle zekeringen nagekeken, dat was het niet.
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ANWB Lyon gebeld en afgevoerd naar Châteauroux.
Men was van onze komst al op de hoogte en de
chefmonteur vertelde aan de ANWB dat mijn hele
kabelboom vervangen moest worden. Wat een
fantastisch bericht was dit. De optie die ik had met de
trein verder en Peter met de motor. We hebben
besloten om samen met de motor te gaan.
Volgende dag voor negen uur gestart met druiliger
weer. Als we met twee motoren waren zouden we
geen tol wegen nemen maar dat was nu wel prettig en
konden heerlijk doorrijden. Als alles zou gaan zoals het
moest zouden wij rond zes uur in Zeewolde zijn.
De rondweg van Parijs heeft dit verijdeld met een
foutje van mij. Ik dacht dat we links aan moesten
houden, maar daar ging het fout. In de bocht die met
nog geen vijftig km genomen werd was het een beetje
nattig en gingen wij onderuit.
Spiegel eraf en de linkerkoffer flink beschadigd.
En zo kwam aan een vlotte rit een einde en konden we
verder met de trein en waren +/- half een ’s nachts
thuis.
Jullie begrijpen dat dit niet de gedachten waren van de
start van ons motorseizoen.
Gelukkig zit ik nu bij mijn caravan dit te schrijven en
hoop ik dat het voor de deadline van het clubblad bij
Onno komt. Daar we in begin april nog niet wisten dat
wij een caravan zouden kopen en Ina een maand
vakantie zou nemen zullen Onno, Ruben en Karin
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alleen naar de Elfstedentocht moeten.
Wij genieten van een heerlijke plek in Duitsland langs
de Sauer.
Iedereen een mooi motorseizoen gewenst,
Paul de Vries

Verre vriend of goede buur??
Kent u uw buren?
Het antwoord is meestal: ‘Nee, eigenlijk niet.’
Men herkent de buren meestal wel als buren, maar
verder weet je eigenlijk niets van ze.
Het contact beperkt zich tot een vluchtige groet als ze
elkaar per ongeluk tegenkomen.
Is dat erg, kun je je afvragen.
Ik zeg van niet. Ik geef toe dat ik inmiddels zo ver ben
dat het vluchtige contact met groet voor mij prima is.
Buren kennen betekent dat je aan ze gaat wennen,
betrokken raakt bij hun levens en er gewild of
ongewild deel van gaat uit maken. Het gaat van kwaad
tot erger.
Het begint bij aangrenzende tuinen en een praatje.
‘Hoe zijn jullie hier beland en woont het een beetje fijn
hier?’, gevolgd door meer persoonlijke vragen.
Vervolgens is er een ‘wijntje doen’, en dat ontaardt al
gauw in verplichte verjaardagen. Daar ontmoet je dan
weer andere buren en voor je het weet pas je elke
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zomer vijf weken op de goudvissen, kippen en moeder
van je buren, terwijl zij op Tenerife aan het bijkomen
zijn met spullen die bij jou bezorgd zijn, omdat zij niet
thuis waren en de pakketjeskoerier jou adres
standaard als back-up ontvang-adres heeft.
En dan heb je nog de categorie (stok-) oude buren die
aanbellen als de badkamer overstroomd is omdat er
per ongeluk weer een Tena-lady in het toilet is beland.
Dan weet je dat het dweilen wordt om te voorkomen
dat ze voor de derde keer hun heup breken door de
natte gladde badkamervloer. Dus je moet wel.
Omdat je ze kent en weet dat de 73-jarige
reumatische werkster er eigenlijk alleen nog komt
omdat het zo zielig is om haar te ontslaan.
Dit soort vriendelijke betrekkingen koste zeeën van
tijd.
Maar hoe kun je buren weigeren?
Je hebt hen immers ook nodig zo nu en dan.
Ook wij hebben bestelde pakketjes, planten die zichzelf
geen water geven en katten die in hùn tuinen piesen.
En weigeren gaat niet als ze oud en aardig zijn, of lief
en behulpzaam.
Of als ze met bossen zelfgeplukte bloemen komen
bedanken.
Nee, dan ben je te laat.
Je zit er al in verstrikt.
Beter is om er nooit aan te beginnen, het contact
vanaf het begin vermijden.
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Voorkom dat je van ze gaat houden…

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.
Bij sommige bedrijven geldt dit alleen op bepaalde artikelen of
bepaalde diensten. (bijv. bij Euromaster alleen bij een apk).
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
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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,
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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Koffie

Ritje

Smullen

Het schiet nu al aardig op naar 29 juni, de datum
van de jaarlijkse toertocht en Barbecue!!
Zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur drinken we
gezellig eerst even koffie met wat lekkers erbij, als we
uit gepraat zijn vertrekken we om 11.00 uur voor een
mooie toertocht onder begeleiding van Ruben en Karin.
De rit is circa 100 km lang, ook nemen we even tijd
voor de lunch, deze is wel voor eigen rekening.
Bij terugkomst gaat de Kleurvogel niet open.
Om 18.00 uur stoken we de kooltjes op tot ze rood
gloeiend zijn, en gaan we genieten van een heerlijk
avondje.
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Natuurlijk niet te vergeten: een heerlijk koel
tapbiertje, radlertje, wijntje, of een glas fris.
Een knapperig stokbroodje, salade, saus, vlees en als
afsluiter ijs.
Voor leden is dit € 15,- pp en voor
niet leden € 18,- pp.
Opgeven kan t/m zondag 23 juni bij Karin of Els.
Let op: opgeven is direct betalen, op de avond zelf is
er geen kas aanwezig.
Els
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Even een puzzeltje ‘geleend’, uit het clubblad van de
Shadow motorclub.
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LOOT Jubileumrit
Het Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs, waar wij als
club al jaren lid van zijn, bestaat dit jaar 30 jaar en
vierde dat met een rit die start in Achterveld met
aansluitend bbq op de eindlocatie nabij Lelystad.
Dit werd gecombineerd met de LOOT einddag waar de
rijders met de meest bijeen gereden punten worden
gehuldigd.
Ik heb met Ruben afgesproken bij chauffeurscafé
De Tweede Steeg, waar zich gaandeweg een aantal
eigenaren van oude, schitterend uitziende
vrachtwagens verzamelen. Ongetwijfeld ook voor een
toerrit. Dit café is in 1940 begonnen door een boerin
die koffie serveerde in de woonkamer van haar
boerderij. Men kwam hier eerst met paard en wagen
langs en uitgegroeid tot een begrip in de
truckerswereld.
https://www.ad.nl/amersfoort/nostalgischchauffeurscafe-br-vreest-mcdonald-s-en-subwayniet~a47682af/
Na onthaal met koffie en gebak in de Peerdestal van
hotel-restaurant de Roskam in Achterveld, de route
ingeladen en vertrokken.
Voor deze toer- cq puzzelrit is bedacht dat onderweg
een x-aantal mensen van de organisatie, in afwijkende
kledij ergens tijdens de route staan (in de volksmond
vossenjacht genoemd) met een paar woorden die een
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deel van een zin vormen waarmee uiteindelijk een
slagzin moet worden gemaakt.
Het is een leuke route waarbij wij onderweg een
bierfeestmeisje, bakker, stewardess en piloot
tegenkomen die allen kunnen rekenen op verbaasde
en vragende blikken van de vele voorbijgangers.
Als wij in de buurt van Hoog Soeren een lange
klinkerweg onder de banden laten doorrollen is het tijd
voor een hapje. Net na de spoorwegovergang ligt
eethuis ‘Halte Assel’. Door het mooie weer wordt het
terras bevolkt door fietsers, wandelaars, elektrische
brommerrijders en een aantal paardenmeiden die hun
knol met een touw aan een boom hebben gebonden.
Een eettent waar wij tijdens ritten vaker zijn geweest.
Ik heb alleen nooit geweten wat de oorsprong van
deze locatie is. https://www.halteassel.nl/Ontstaan
De rit wordt voortgezet en onderweg staat midden in
Elspeet, dichtbij de kerk en tegenover een afgeladen
terras, secretaris en beurscoördinator van het LOOT
Anita, volledig uitgedost als non.
Hadden voorgenoemde personages al bekijks, de non
was helemaal het middelpunt van aandacht. Geweldig.
Als laatste zat haar man als Vincent van Gogh ergens
middenin het bos achter zijn schildersezel. Ik reed er
zo voorbij, want ik heb een aantal klanten die op
vakantie altijd hun schilderspullen meenemen en ook
zo zitten, dus ik vond dit niet raar.
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Als wij uiteindelijk lekker op tijd bij de Meeuwenhoeve
in Lelystad aankomen, staat de band GAAF al te
spelen.
Alle deelnemers was gevraagd bij de start een donatie
van E5 te doen voor Stichting Geleidehonden.
Van deze stichting waren hier mensen aanwezig die de
opleiding verzorgen maar ik heb ook staan praten met
een mevrouw die een hulphond van deze stichting
heeft. Verder nog een aandoenlijke, witte herderpup
die na socialisatie de opleiding tot geleidehond gaat
volgen.
Nadat iedereen binnen is en aan een drankje zit wordt
de Stichting Geleidehonden E500 overhandigd, gevolgd
door een donatie van E250 door Motorclub MC
Promotie. Een mooi extra gebaar. Wij zitten nog
vreselijk te zweten op een slagzin maar er is geen
inspiratie. Ook niet als hulpbronnen worden
aangeboord. Kort na uitreiking van alle prijzen stroomt
een zin uit mijn pen. Het zal wel niets worden.
De hoogste 3 geëindigde toerrijders, de heren Volger,
Groen en Tolboom en clubs Motovatie, MTC Noord en
MC Promotie, allen bekenden van onze club want zij
komen al jaren onze Oranjerit rijden, krijgen bekers en
aardigheden uitgereikt .
Daarna is het de beurt aan de slagzininleveraars. Laat
mijn slagzin nu de winnende zijn.
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“Reeds 30 jaar motortoertochten met het LOOT.. door
het hele land, daarvoor staan alle aangesloten clubs al
net zo lang garant”.
Met de uitspraak ‘daar zal onze penningmeester erg
blij mee zijn’ de prijs in ontvangst genomen.
Dat betekend dat er volgend jaar zo’n E100 in de kas
kan blijven zitten.

De band speelt nog een paar nummers, het bbq-buffet
wordt geopend en de alcoholvrije biertjes worden
rijkelijk genuttigd. Na ontvangst van een goodiebag en
t-shirt is het tijd te gaan. Een mooie afsluiting van een
gezellige en leuke toerdag.
Karin.
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Deutschland über alles(?)
De Grensrit van Mc de Toerenteller.
Die werd het vandaag. Nog ff getwijfeld over de
Wil Hartogrit in Noord-Holland, maar daar moet je
a. de dijk Lelystad-Enkhuizen voor over. Daar heb ik
b. de schurft aan. En c. de hele kuststrook zou
natuurlijk afgeladen-vol zijn ivm de tropische
weersvoorspellingen.
Lekker vroeg op en ff na negenen was ik in Albergen,
alwaar de organiserende club een leuk hoekje (The
Corner) van een partycentrum als clubhuis in gebruik
heeft. Na wat gekloot met een gedateerde 660 met
roll-over-problemen zat de route er bij mij vlot in.
Ik had net de koffie met krentebol op.
In het voorbijgaan van het blad krentebollen nog ff
twee stuks geconfiskeerd, en met al 22 graden op de
temperatuurmeter … op naar Germany!!
Na Nedersaksen vanuit Blijham eerder dit jaar, en het
zuidelijke deel van Noordrhein-Westfalen vorige week
met de Motary, was het nu precies het stuk Duitsland
daar tussenin aan de beurt. Met als verste punt
Tecklenburg.
Maar eerst via Glanerbrug de grens over.
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En toen ff gestopt want het was vandaag ritsjesdag.
Iedereen kent het fenomeen rokjesdag nog wel, ooit
bedacht door wijlen Martin Bril voor de eerste warme
dag in het jaar wanneer alle meisjes weer met rokjes
aan naar buiten komen.
Ritsjesdag houd in dat alle doorwaai-ritsen van je jas
open kunnen (moeten) om de zweetvorming wat
binnen de perken te houden.
Epe, Metelen, Steinfurt, Scheddebrock, Saerbeck, en
na 130 km was het tijd voor koffie met een
gesponsorde krentenbol. Op een lekker rustig en
schaduwrijk plekje werd een en ander uit de topkoffer
genuttigd.
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Lengerich, Leeden en het werd steeds heuvelachtiger.
We waren in Graafschap Tecklenburg!!
InTecklenburg zelf ff gestopt voor een prachtig
uitzicht,
…….
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….en een
verkeersbord dat we in Nederland veel te weinig zien.
Brochterbeck, Riesenbeck, en nog wat -becken later
kwam de Nederlandse grens weer in zicht. Helaas geen
pomp meer voor de grens, want met € 1,46/liter
volgooien was wel prettig geweest.
Achter de titel van dit stukje had ik tijdens het tikken
nog 2 vraagtekens gezet, maar als je na 200 km
Duitse binnenwegen ons kikkerlandje weer in rijd en
geconfronteerd wordt met hordes auto’s,
wielrenfietsers, verkeersdrempels, achterlijke
snelheidslimieten, overal doorgetrokken
middenstrepen, snelheidscamera’s die van achteren
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flitsen en absurd hoge benzineprijzen, dan besef je…..
Misschien is Deutschland niet über àlles, maar in ieder
geval wel über vèèl.
Bij het passeren van ‘The Corner’ in Albergen ff
getoeterd, en toen meteen door naar huis via
Vriezenveen, Beerze, Junne, Ommen en Dalfsen….
Want ondanks de geopende doorwaai-ritsen kwam het
zweet onderhand toch overal tevoorschijn. En na een
douche, stuk paardeworst en blik Radler was het nog
een aangename na-middag.
Grt, Onno.
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MOTARY
Deze rit die al jaren door een aantal clubleden wordt
gereden, verliep dit jaar iets anders dan anders.
Normaal gesproken spreek ik met Els af bij
Benzinepomp de Slaag aan de A1 om daarna naar de
‘afwerkplek’ in Nijkerk te rijden waar andere rijders
zich bij ons voegen.
Helaas ging Els niet mee dit jaar.
De Motary viel samen met het weekend van de
Motorrun die zij in zijn geheel wilde meemaken. Paul
kon ook niet mee, want zijn motor is na onfortuinlijke
pech inmiddels, tezamen met de motor van Peter, op
transport vanuit Frankrijk naar Nederland. Verder was
de start niet op de markt in Putten waar de
boedelmarkt werd gehouden, maar aan de achterzijde.
Geeft niet maar het had wel een heel andere sfeer.
Voor het eerst sinds jaren staan wij niet helemaal
vooraan want wij waren wat later in Putten. Ik ben
eerst bij Ruben langsgereden om de route in mijn
Garmin te laden. Tot mijn grote frustratie wilde het mij
maar niet lukken.
Na broodjes, koffie en banaan, in de spelonken van
congrescentrum de Aker, waar het licht op de bon was,
met een zaklantaarn op zoek naar het toilet.
Om klokslag half 9 gaan de hekken aan de kant en
Onno, Ruben en ik van start voor de 28e Motary.
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De Motary wordt
ieder jaar
verreden voor het
goede doel. Dit
jaar voor het Bio
Vakantieoord die
in 2014 ook met
de opbrengst
mooie dingen
hebben kunnen
doen.
De eerste 100 km voert over de Veluwe met een
omtrekkende beweging naar Zevenaar.
Deze kilometers is het meestal sliertrijden want je gaat
allemaal tegelijk van start.
Zoals altijd wordt er weer flink ingehaald en niet altijd
op plaatsen waar het zicht vrij is en de ruimte
vorstelijk. Het koffie-onthaal is bij de Koninklijke
Marechaussee die de grensstreek onder haar hoede
heeft.
Vrijwel na Zevenaar rijden wij het land der Germanen
in. Na het oversteken van de Rijn bij Emmerich rijden
we via de zuidkant naar Wesel. Daar wordt weer de
oversteek gemaakt om via een behoorlijk snelle route
en plaatsen als Kalkar (ja, van de centrale) en
Kevelaer (ja, van de bedevaart) in Dorsten te geraken
bij Agravis. Dit is een veevoederbedrijf van de
Boerenbond. Hier zijn wij eerder geweest.
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De pauzeplaats is ingericht in een paar lege silo’s,
waar half juni vers geoogst graan wordt opgeslagen.
De maaltijd is echt Duits: kartoffelsalat, een knapperig
vers broodje en een plak ‘iets’ dat men Leberkäse
noemt. Het geheel afgemaakt met een frisje en pak
water geflavoureerd met een smaakje.

Het vervolg van de
route na de pauze is van het nogal doorgaande soort.
Het rijdt lekker door Münsterland maar is niet pittoresk
te noemen. Ik zit enorm te hannesen met mijn
Garmin. Er wordt niet bijgeladen en valt constant uit.
Wat een gedoe. Daar heb je met papier nooit last van.
Vlak voordat wij weer Nederland in rijden, is de
traditionele ijsstop ingelast. Het is lekker om na ca 90
tot 100 km even van de motor af te kunnen. Ik doe er
mijn knietjes in ieder geval enorm veel plezier mee.
Omdat we een beetje op tijd terug willen zijn in
Nijkerk, maken we de pauzes niet te lang.
De volgende 50 kilometers gaan via Aalten, Dinxperlo,
Varsseveld, Ulft en Wijnbergen naar Doetinchem.
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Theepauze bij de Firma Nedcon, een bedrijf in
opslagsystemen.
Was ik er alle voorgaande jaren bij de theestop
helemaal klaar mee; het lijkt of de rit mij dit jaar
makkelijker af gaat. De laatste 85 km jassen we er
nog ff in een uur door. Via Zelhem, Hummelo,
Doesburg en Dieren ri Loenen, Hoenderloo en
Beekbergen. Dan is het niet ver meer naar Nijkerk.
Eindpunt voor een uitsmijter en een biertje.
Even kijken of de foto die onderweg is gemaakt de
moeite waard is. Ik heb nog geen actiefoto met deze
Transalp, dus de verzameling maar weer uitgebreid.

O
mdat ik morgen voor de eerste keer als ordonnance bij
de Nieuwenoordrun zal assisteren (en Ruben als
doorgewinterde ordonnance voor de tigste keer) wil ik
een beetje op tijd te bedde. Het is sowieso de vraag of
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de knietjes morgenochtend mee willen werken.
Ondanks de meer doorgaande wegen van deze editie
van de Motary heb ik de rit toch weer met plezier
gereden.
Stichting Bio Vakantieoord mag door deelname van
600 motorrijders en vele sponsoren E22.500 in
ontvangst nemen, met inbegrip van 50% opslag door
het NSGK, Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind en zal worden gebruikt voor de
aanschaf van o.a. douchebadwagens en hoog-laag

verzorgingsbedden.
Grt, Karin.
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Elfstedentocht 2019.

wachten voor een

brug
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Koffiepauze….

Fries schoeisel
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251 mooie kilometers.

Wintelre is het middelpunt tussen Rotterdam/
Roermond en tussen Antwerpen/ Nijmegen.
Op 25 augustus organiseert de motorvereniging van
dit dorp al meer dan 30 jaar haar toertocht door het
Brabantse land.
Vanaf 9:00 uur is de inschrijving geopend bij MFA de
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Rosdoek, Kerkstraat 10, Wintelre, en de route is
beschikbaar op navigatie voor zowel Garmin als
TomTom. Op de gezellige rustplaats zal in
ongedwongen sfeer iedereen kunnen genieten van een
natje en een droogje.
Bij inschrijving doe je mee aan de gratis loterij met
prachtige prijzen die beschikbaar zijn gesteld door
MotoXtra uit Veldhoven.
De Maistoertocht is dé toertocht voor alle motorrijders
die na de vakantie weer willen genieten van een mooie
gezellige dag motorrijden. Allemaal komen dus.
MV Wintelre www.mvwintelre.nl
https://www.facebook.com/MV-Wintelre.
Zoals elk jaar verschijnt er in de maanden
juli en augustus gèèn clubblad.
Wel zijn er als clubritten in juli een avondrit,
en in augustus de Airbornerit gepland.
Zet die dus ff in je agenda als je niet in Verweggistan
zit tijdens die data.
Clubblad september is het eerstvolgende blad wat
uitkomt, en het zou mooi zijn om daar wat foto’s in te
plaatsen van de diverse vakantiebestemmingen waar
jullie geweest zijn. Dus schroom niet, en stuur die
foto’s naar de redactie. (zie index).
Rest alleen nog om iedereen een prachtige
vakantie te wensen!!!
namens
bestuur, toercommissie en redactie Baarnse Mc.
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