Het BMC-tje.
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Voorwoord…
De wereld wordt op dit moment geteisterd door de
meest vervelende virussen.
De afgelopen weken lag half Nederland plat door het
griepvirus en menig land is bezig met het bestrijden
van het zikavirus.
Om van alle computervirussen nog maar te zwijgen.
Zonder dat wij ons er vaak van bewust zijn hebben wij
allemaal een virus onder de leden.
De één heeft er het gehele jaar last van.
Bij de ander begint het zich te ontwikkelen als de
dagen gaan lengen en de temperatuur wat
aangenamer wordt.
Is het voor de meeste virussen de bedoeling binnen te
blijven en uit te zieken. Voor ons virus moet je wel
naar buiten.
Alleen of met mede-motorvirus-lijders.
Ik heb de vergelijking met koeien, die na een winter in
de stal, uitgelaten de wei in springen, al eens eerder
gemaakt.
Ikzelf krijg hetzelfde euforische gevoel als ik mijn
Transalpje start, de straat uitrij en Nederhorst achter
mij laat voor een plezierige toerdag.
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De eerste clubrit van het jaar hebben wij gepland op
een hopelijk zonovergoten, vroeg vallende, Tweede
Paasdag op 28 maart. Dus op naar Driebruggen voor
de Kaasstadrit.
Karin
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

18 april 2016.
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Zaterdag 2 april.
Bardienst: ………….
Aanvang 20.30 uur.
‘de Kleurvogel’
Tolweg 1, Baarn.

…Baarn.
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In de maand maart zijn jarig:

Niemand????

Hartelijk Gefeliciteerd!!!

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

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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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.
23 april Onno en Akke.
21 mei …..?.....
25 juni …..?.....
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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Namens de toercommissie
nodigen we jullie uit om de volgende toertochten mee
te rijden.
Clubrit Maart.
- Maandag 28 maart. (2e paasdag).
37e Kaasstadrit van de Boreftse Mc.
Start: Dorpshuis Custwijc, Laageind 1
Driebruggen.
Inschrijfgeld: 5 euro.
Lengte rit: 200 km.
Inschrijven: 9.30 – 12.00 uur.
Per 10 deelnemers wordt er een kilo kaas
verloot.
GPS Garmin: Ja. Routerol: Ja.
Vertrek: 09.00 uur vanaf de Brink te Baarn.
- Woensdag 27 april. 37e Oranjerit, Baarnse Mc.
Start: De Kleurvogel, Tolweg 1, Baarn.
Inschrijfgeld 5 euro, leden gratis.
Lengte: 200 km.
Inschrijven: 08.30 – 12.00 uur.
GPS Garmin: Ja. Routerol: Ja
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CLUBRIT/Buffet 21 mei.
Beste leden,
Zoals tijdens de jaarvergadering medegedeeld
organiseren we zaterdag 21 mei een mooie toertocht
met onderweg wat opdrachten.

Aansluiten
d/eind van de middag is er dan een buffet in het

clubhuis.
Een en ander zal ergens voor in de middag beginnen,
eindigen zien we wel.
De exacte aanvangstijd komt later in het clubblad.
Uiteraard moet je je aanmelden voor dit evenement,
zodat we voor het buffet genoeg te kanen kunnen
laten aanrukken.
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De rit is geschikt voor motoren en auto’s, zodat de
weersomstandigheden deze dag in ieder geval geen
belemmering zullen zijn.
Voor de leden is dit evenement gratis en van
niet-leden vragen we € 7,50. (inclusief drankjes)
Aanmelden kan bij Els, Karin en Onno. (zie clubblad
index) en uiterlijk tot 30 april.
We hopen uiteraard in groten getale.
Groetjes,
Karin, Els en Onno.
.
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Omdat wij nog weinig aanmeldingen hebben
ontvangen voor bovenstaande clubmiddag met
aansluitend een hapje in de Kleurvogel, hebben wij
besloten de inschrijftermijn te verlengen.
Laat uiterlijk 30 april weten of je komt zodat wij weten
hoeveel routes er nodig zijn en wij een correcte
bestelling bij plaatselijke sambalbij kunnen opgeven.
Niet wachten, maar meteen even mailen/bellen!!!!!
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Creatief met je GPS
Ondanks het feit dat ik het bezit van een Garmin maar
blijf uitstellen komt het moment dat ook ik zo’n
apparaat moet aanschaffen steeds dichterbij.
Nog even en dan kan ik alleen onder begeleiding van
een Garminrijder bij een andere club rijden, gezien de
schaarsheid van papieren routes. Lid van de club der
uitstervende gebruikers des papieren routes ben ik
inmiddels meermalen uitgelachen om mijn routerol.
Ik zie best het gemak van een dergelijk hulpmiddel bij
bv het uitzetten van een rit. Bijzonder dat creatieve
geesten hier heel andere mogelijkheden in zien.
Canadees Stephen Lund heeft tijdens 22.300
fietskilometers al diverse tekeningen op de landkaart
gemaakt. Zijn werk varieert van leuke boodschappen
voor vrienden tot ingewikkelde tekeningen. Zeer de
moeite waard om zijn site eens te bekijken.
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http://gpsdoodles.com/
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Clubweekend!!
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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27e Truckers run
Vandaag vertrekt er weer een stoet vrachtwagens
vanaf de Amerpoort in Baarn, het is alweer de 27e
keer waarin bewoners met hun begeleiders/sters en
chauffeur een onvergetelijke dag aangeboden krijgen.
Elk jaar hetzelfde, maar toch ook weer niet.
Jong en oud verzamelen zich al vroeg op de juiste
locatie om ook maar niets van dit evenement
te hoeven missen. Het is een sfeertje dat kan men
bijna niet kan beschrijven, daar moet je bij zijn,
dat moet men voelen, je moet het gewoon eens mee
maken.
Precies op tijd rijden de 12 motoragenten naar voren
om alvast positie in te nemen op de weg om deze giga
stoet goed te begeleiden.
Als de motoren van 72 vrachtwagens worden gestart,
en alle toeters, bellen en luchthoorns, in werking
worden gebracht beginnen je oren te suizen, te trillen ,
de grond lijkt wel onder je voeten te bewegen, heerlijk
wat een intens gevoel.
Stapvoets verlaat de stoet de Amerpoort uitgezwaaid
door vele bewoners, bezoekers, en familie, tot
vanmiddag.
Het is me nog nooit overkomen maar vanmiddag wel,
op het nippertje was ik op tijd om
de stoet weer welkom te heten, de aanwezigen zijn
door het dolle heen, wat een blijde gezichten,wat
een onthaal, welkom thuis.
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Nu is er nog een gezellig samen zijn, onder het genot
van een hapje en sapje, alle medewerkers,
vrijwilligers, chauffeurs, politie, dank voor deze
onvergetelijke dag, zonder jullie is dit evenement niet
mogelijk.
P.S. Volgens mij heb ik Paul even gezien, maar Jan
met zijn broer niet, maar zij zullen zeker
aanwezig zijn geweest, ook jullie bedankt.
Els.
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Jumping Jack
Menig motorliefhebber weet dat de bijnaam ‘Jumping
Jack’ toebehoorde aan de veel te vroeg gestorven
motorcoureur Jack Middelburg.
Begin zeventiger jaren vormde hij samen met Wil
Hartog en Boet van Dulmen de grote drie van de
Nederlandse motorwegracecoureurs.
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Jack had een rijstijl die tot het ‘alles-of-niets’-genre
behoorde. ‘Jack zonder vrees’ had ook een prachtige
bijnaam voor hem geweest. Omdat hij niet beschikte
over het meest competitieve materiaal gaf hij alles en
ging tot het uiterste met menig valpartij of een
glanzende overwinning tot gevolg.
Dat Jack een enorme bikkel was blijkt wel uit het feit
dat hij op 28 juni 1980 in de 500cc klasse de TT van
Assen won met een nog niet volledig hersteld
gebroken been.
Een jaar later liet hij nog een staaltje van zijn kunnen
zien door Kenny Roberts op Silverstone te verslaan.
1 april 1984 ging het helemaal mis in Tolbert waar hij
flink ten val kwam met een paar andere rijders die
hem aan zijn hoofd raakten waaraan hij 2 dagen later
overleed.
Dat motorrijders Jack nooit zijn vergeten blijkt ook uit
het feit dat de MAG in 2004 de motorrijdersontmoetingsplek in Assen als officiële naam het
‘Jack Middelburgplein’ heeft gegeven.
De onthulling vond plaats in het bijzijn van
nabestaanden en vrienden, waarbij zijn zoon Jacky de
originele motor bereed waarmee zijn vader de TT won.
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Waarom deze aandacht voor Jack Middelburg?
Via de clubmail kregen wij het bericht dat het
Westlands Museum een expositie aan Jack heeft
gewijd die loopt van 9 april tm 21 augustus.
Geacht bestuur van de Baarnse Motorclub,
Graag maken we u er op attent dat het Westlands
Museum een expositie organiseert over één van de
beroemdste motorcoureurs van
Nederland: Jack Middelburg.
Deze geboren en getogen Naaldwijker won in 1980 de
Dutch Grand Prix of TT van Assen in de 500 cc klasse.
Door zijn gedurfde en spectaculaire rijstijl was hij zeer
populair bij het grote publiek; hij had de bijnaam
Jumping Jack. De grootste overwinning in zijn carrière
was die op Silverstone: de Grand Prix van Engeland,
waar hij in de laatste ronde wereldkampioen Kenny
Roberts wist te verslaan. Bij een race op het
stratencircuit van Tolbert in Groningen op 1 april 1984
kwam Jack ten val en raakte hij zwaargewond. Aan
22

deze verwondingen is hij twee dagen later in het
ziekenhuis van Groningen overleden.
De tentoonstelling wordt georganiseerd met
medewerking van zoon Jacky Middelburg jr. die veel
materiaal uit zijn eigen verzameling ter beschikking
stelt. Op de tentoonstelling laten we een overzicht van
de sportieve carrière zien van Jack Middelburg aan de
hand van foto’s en film- en videobeelden.
De expositie is geopend van zaterdag 9 april tot en
met zondag 21 augustus. Dagelijks te bezichtigen, van
13.00 – 17.00 uur, met uitzondering van de
maandagen en officiële feestdagen. Het Westlands
Museum is gevestigd aan de Middel Broekweg 154 in
Honselersdijk. De toegang tot het (volledige) museum
bedraagt € 5 p.p. Meer informatie op
www.westlandsmuseum.nl
Voor Motorclubs/motorgezelschappen vanaf 10
personen heeft het Westlands Museum een speciaal
arrangement bedacht.
Aanbieding ‘Arrangement Motortoerclub’
Wij vinden het leuk als veel motortoerclubs tijdens een
toertocht deze expositie komen bezoeken. Als u als
motorclub komt, dan hebben we een mooie aanbieding
voor u:
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Voor € 8 per persoon heeft u toegang tot het
volledige museum, inclusief de expositie, en
krijgt u koffie/thee en appeltaart met een grote
dot slagroom erop.
Dit aanbod geldt alleen bij een minimum aantal van 10
deelnemers* per motortourclub. En graag horen we
uiterlijk 4 dagen tevoren dat u wilt komen, en met
hoeveel personen; dan kunnen wij checken dat de
ruimte nog vrij is en zorgen dat alles gereed is. U kunt
daarvoor mailen (info@westlandsmuseum.nl) of
bellen: 0174-621084. Vermeld a.u.b. erbij dat het om
het ‘arrangement Motortoerclub’ gaat.
* Er geldt een maximum van 50 deelnemers per
motortourclub. Helaas hebben wij geen mogelijkheden
om grotere groepen te ontvangen.
.

.

.

.
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Tips voor kleding voor motorrijders
Deel 2.
Bescherming tegen glijden:

kleding
De supermotard zelf glijdt zonder bescherming....

Wegdek als schaaf.
Motorkleding moet je beschermen tegen het glijden
over het wegdek, en tegen de impact van botsingen
met datzelfde wegdek en andere objecten. Dat zijn
twee heel verschillende zaken.
Het probleem van glijden is dat dat wegdek als een
enorme schaaf werkt, en dat er bovendien heel veel
warmte wordt opgewekt.
Je hebt dus iets nodig dat heel erg bestand is tegen
zo'n rasp, dat er lang over doet om warmte op te
nemen, en dat niet bij relatief lage temperaturen smelt
of andere nare dingen doet.
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Leer: superieur.
Er is nog steeds niets dat ook maar in de buurt van
leer komt, wat die eigenschappen betreft.
Hou alleen wel in de gaten dat het goed leer moet zijn:
minimaal 1.2 mm dik, en van goeie kwaliteit.
Ook de naden zijn een punt van aandacht: die moeten
allemaal dubbel gestikt zijn (met overal een stuk leer
over de naad dus): als een leren broek scheurt op de
naden heb je er niets aan.
Kevlar: tweede.
Na leer komt, wat de antiglij-eigenschappen betreft, op
grote afstand Kevlar .
Kevlar heeft een magische klank, zodat fabrikanten de
neiging hebben om overal wat plakken kevlar op te
naaien omdat dat goed verkoopt. Maar op die manier
heb je er helemaal niets aan!
Kevlar breekt heel gemakkelijk, en werkt tegen glijden
over wegdek alleen maar als het is ingeweven in een
ander materaal. Alleen als het op die manier verwerkt
is heb je er iets aan. Een voorbeeld daarvan is
Keprotec .
De meeste synthetische motorpakken zijn gemaakt
van Cordura , dat weer een eind na leer en Kevlar zit
wat de anti-glij-eigenschappen betreft. Er staat altijd
een getalletje bij, 700 of 500 bijvoorbeeld. Dat is een
maat voor de draaddikte die is gebruikt.
Dynatec is een vergelijkbaar materiaal.
Kortom….
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In het kort: er gaat niets boven een goed leren pak.
Wil je een synthetisch pak, neem er dan eentje van
Cordura of Dynatec met liefst verstevigingen van
(ingeweven) Kevlar of leer.
Bedenk dat ingewikkelde namen op zich niets zeggen:
stel je op de hoogte van waar ze voor staan (soms
staan ze helemaal nergens voor).
Bescherming tegen impact: kleding

Nogal een impact

Impact van een botsing
Behalve bescherming tegen de gevolgen van glijden is
het handig als je ook bescherming hebt tegen klappen.
Tegen de klap op de weg, een auto, of wat je maar
tegenkomt.
Bescherming tegen klappen gaat op twee manieren: de
klap kan verdeeld worden over een groter gebied, en
de klap kan geabsorbeerd worden.
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Harde protectie.
Harde protectie, die je bij crossers ziet, verdelen de
klap. Harde protectie heeft dus dezelfde functie als de
buitenschaal van een helm.
Zachte protectie.
Zachte protectie absorbeert zoveel mogelijk energie.
De term "zachte" protectie is misleidend: een stukje
schuimplastic doet niets. Het moet moeite kosten om
het materiaal van zo'n beschermstuk in te drukken:
alleen dan kan het veel energie opnemen door in te
drukken.
Alles op z’n plek.
Beschermstukken helpen alleen maar als ze op de
juiste plaats zitten wanneer je valt. Vaak zitten ze dat
niet, omdat mensen van bouw verschillen en veel
motorpakken wijd zijn zodat je ze over je gewone
kleren aan kunt trekken.
Het valt te overwegen om een "protectievest" aan te
schaffen, een elastisch vest met beschermstukken voor
schouders en ellebogen. Alleen laat je die natuurlijk
vaak liggen...
Kou.

Het is koud!!!
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Actieve veiligheid betekent dat je jezelf beschermt
door ongelukken te voorkomen, door te anticiperen.
Om dat te kunnen doen moet je jezelf goed voelen.
Dat houdt in dat jezelf beschermen tegen de kou,
indirect bijdraagt aan je actieve veiligheid.
Lagen.
Iedereen weet, neem ik aan, dat verschillende lagen
kleding beter werken tegen de kou dan één dikke laag.
Een buitenste laag beschermt je, en houdt de wind
tegen, er is een laag om je droog te houden, en dan
zijn er lagen die je warm houden, zoals fleece.
Hoofd, hals en nek.
Het gedeelte van je lichaam waardoor de meeste
warmte verdwijnt is je hoofd (met je hals en nek). Je
eerste prioriteit moet dus zijn om je hoofd en nek
warm te houden: altijd iets als een windstopper fleece
kolletje rond je nek dragen wanneer het koud is, en
ervoor zorgen dat er geen opening is tussen je helm
en zo'n kol.
Handen en voeten.
Je extremiteiten (je handen en voeten dus) staan het
laagst op het prioriteitenlijstje dat je hersenen
bijhouden over wat het belangrijkst is. Dat betekent
dat de bloedvaten naar je handen en voeten worden
dichtgezet zodra belangrijkere delen, zoals je hersenen
en je hart, te koud dreigen te worden doordat het
bloed afkoelt.
De oplossing voor koude handen en voeten is dus in de
eerste plaats: de rest van je lichaam warmhouden!
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Als je alles er aan hebt gedaan om je lichaam warm te
houden kun je gaan kijken naar mogelijkheden om je
handen en voeten tegen afkoelen te beschermen.
Alweer werken verschillende lagen het beste, en vooral
voor je handen is het heel belangrijk om ze goed tegen
de afkoelende werking van de wind te beschermen.
Handkappen aan je stuur kunnen veel uitmaken.
Wat handschoenen betreft, is het belangrijk dat ze niet
te dik worden, omdat ze je anders in de weg zitten bij
het makkelijk bedienen van rem en koppeling.
Handschoenen met een binnenvoering van
windstopper fleece zijn beter dan handschoenen met
een dikke watten-voering.
Je laarzen moeten wijd genoeg zijn voor op z'n minst
één paar dikke sokken. Je kunt ook Canadese laarzen
overwegen, gevoerd met wol.
Elektrisch verwarmd.
Tenslotte: aarzel niet om een elektrisch vest,
binnenhandschoenen of elektrisch verwarmde
voeringen voor je laarzen te kopen! Zoals gezegd,
hoort je lichaam op de eerste plaats te komen, dus je
eerste aanschaf zou een elektrisch vest horen te zijn.
Omdat zo'n vest echt warmte toevoegt aan je
systeem, maken ze het je lichaam veel gemakkelijker
om het bloed op de juiste temperatuur te houden.
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Regen

Je kan natuurlijk ook lekker binnen blijven...

Als het niet echt warm weer is zul je het koud krijgen
tijdens de regen, als je nat wordt. Dus: niet nat
worden!
Goretex.
Goretex is "quaranteed to keep you dry", en omdat
Gore die garantie verplicht stelt aan elke fabrikant die
Goretex verwerkt kun je zeker zijn van die garantie.
Ik ken geen andere waterdichte en ademende voering
die dezelfde garantie biedt.
Handschoenen en manchetten.
Wat je handschoenen betreft zul je moeten
experimenteren: soms blijven je handen droog
wanneer je de handschoenen in je manchetten stopt;
in andere gevallen moet je ze er juist overheen
dragen. Er worden steeds meer jacks verkocht met
dubbele manchetten: een waterdichte buiten- en
binnenmanchet. Je stopt je handschoenen daar dan
tussen.
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Broekspijpen.
Wat je voeten betreft: als je schoenen draagt is het
belangrijk dat je broekspijpen lang genoeg zijn om je
enkels goed te bedekken. Anders zullen je voeten nat
worden doordat het water van boven je schoenen in
kan lopen.
Hitte.

Eindelijk, water!

Oververhitting.
Als het echt heet is breekt er een moment aan dat je
zult moeten kiezen tussen primaire en secundaire
veiligheid: schouder- en knieprotectoren of ingeweven
Kevlar zullen uiteindelijk zorgen voor een oververhit lijf
en dus hoofd.
Fabrikanten van motorrijderskleding passen
verschillende manieren toe voor ventilatie in kleding.
Ritsen.
Eén zo'n manier is een overdadig gebruik van ritsen.
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Over het algemeen is dat geen slim idee:
Als je over het asfalt glijdt is het laatste wat je nodig
hebt, een rits tussen je huid en dat asfalt. Bovendien
vormen over het algemeen de naden de zwakste
schakel van je kleding, en ritsen hebben veel naden
nodig.
Mesh.
Het gebruik van "mesh" materialen, met hele kleine
openingetjes dus, is een andere manier om ventilatie
te bevorderen, hoewel deze materialen natuurlijk nooit
dezelfde mate van bescherming kunnen bieden als
dichte materialen.
Leer.
Over het algemeen blijf je in leer koeler dan
synthetische stoffen, als er een beetje wind is. Er zijn
zelfs jacks die uit geperforeerd leer zijn gemaakt
(hoewel hier hetzelfde opgaat als voor mesh-stoffen:
verwacht niet dezelfde bescherming als van gewoon
leer). Maar onder sommige omstandigheden is ook leer
te heet, zelfs terwijl je rijdt en dus koeling door de
lucht hebt.
Verbranden.
Als je er toe besluit om met blote armen of benen te
rijden, onthoud dan dat je in de eerste plaats erg snel
verbrandt zonder een goed zonnebrandmiddel.
Bovendien verlies je, zonder dat je het in de gaten
hebt, veel vocht. Veel water drinken (en zout eten) is
erg hard nodig. Over het algemeen is het beter om je
huid te bedekken als het echt heel heet is (denk aan
de bedouinen).
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Hoofd.
Een jethelm of een dichte helm die je goed kunt
ventileren helpt ook enorm om je hoofd koel te
houden.
Tenslotte kun je de hitte overwinnen door een kolletje
of een T-shirt onder de kraan te houden, en daarmee
te gaan rijden. Helpt echt heel goed!
Hoe kies je een

pak?
De jas is te
kort! Passend pak.
Bij een leren pak is het voornaamste dat het goed past
(precies past, vooral in de houding waarop je op de
motor zit). Bij een pak voor alle omstandigheden
(waterdicht, wintervoering, over lagen kleding aan te
trekken) zijn het vooral praktische zaken die van
belang zijn.
Bij het passen van een pak is het goed om te letten
op:
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- De kraag moet aan je hals kunnen aansluiten, zonder
tochtkieren. De sluiting moet dus verstelbaar zijn, en
vooral ook voldoende verstelbaar.
- Een waterdichte sluiting aan de voorkant betekent
dat je een rits en daaroverheen flappen met
drukknopen of een tweede rits nodig hebt.
- Een jas kan nooit voldoende zakken hebben.
Het mooist is vier zakken aan de voorkant, een lange
zak over de onderkant van de rug, minstens één
binnenzak, en liefst een zak tussen de rits en de
buitenflappen, afgesloten met een rits, voor je
portomonnee.
- Hoe meer van die zakken waterdicht zijn, hoe beter.
Een zak is waterdicht als hij een waterdichte voering
heeft, en een flap die goed genoeg afsluit.
-Net zoals de kraag moeten ook de manchetten goed
kunnen aansluiten om je pols.
- Ze moeten zowel onder als over je handschoenen
gedragen kunnen worden. Het mooist zijn dubbele
manchetten, waar je je handschoenen tussen draagt.
- Wat de broek betreft: let goed op de lengte van de
pijpen; die lijken vaak lang genoeg als je in de winkel
staat, maar blijken opeens 15 cm te kort als je op je
motor stapt. Pas een broek dus zittend op een motor.
 Met dank aan Marcel Grob.

35

