Het BMC-tje.
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Voorwoord…
In deze harder wordende maatschappij met almaar meer
zich alleen op de wereld wanende personen, wordt het
steeds belangrijker naar elkaar om te zien of eens wat voor
een ander te doen.
Dat kan natuurlijk op verschillende manieren.
Ik doneer zelf allerhande zaken aan mijn van oorsprong
Gambiaanse buurvrouw, die daarmee op haar beurt mensen
in een paar dorpjes van benodigde spullen voorziet. Er zijn
al heel wat bananendozen met een bijdrage voor
verzending, per zeecontainer verscheept naar West-Afrika.
Een serie gekregen shirtjes van Vierdaagselopers met een
tuincentrumlogo gaan bijvoorbeeld dienst doen als
clubkleding voor een voetbalteam. Tasjes van een
reisorganisatie, die ik heb gevuld met schrijfgerei, een gum
en een schrift, gaan naar een school waar men nagenoeg
niets heeft. Overtollig gereedschap vindt zijn weg naar
handwerklieden of kleine, gezamenlijke werkplaatsjes.
Van mijn maandelijkse spaarpunten van de NUON, waar je
allerlei spullen voor kan bestellen die ik echt niet nodig heb,
hangt bij een aantal gezinnen in Mali een zonnepaneel op
het dak, zodat in ieder geval die gevaarlijke en ongezonde
olielamp de hut uit is.
Dichter bij huis merk ik dat ouderen vaak zeer verrast zijn
als hen ‘out of the blue’ gedag wordt gezegd, een helpende
hand wordt geboden of hen een fijne dag wordt gewenst.
Dat laatste is best link want dat weet je natuurlijk bij
niemand, maar toch kan dit voor veel mensen verschil
betekenen en het gevoel geven er nog bij te horen.
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Motorrijders en goede doelen gaan ook erg goed samen.
Dat hoef ik jullie eigenlijk niet te vertellen. Jan rijdt al
jaren met zijn zijspan en Paul per truck voor mensen die
het niet zo getroffen hebben in het leven en bezorgen hen
en de kring rondom die mensen, een fijne dag. Veel BMCers hebben al heel wat kilometers verreden als ordonnance
bij de Nieuwenoordrun. Al jaren wordt de VMTC Motary door
diverse leden gereden. Iedere editie voor een ander doel.
Els heeft er ook al heel wat goede-doelenritten op zitten en
velen van ons waren trouwe Bambi-bezoekers waarmee het
goede doel werd gediend maar meteen ook ons eigen goede
doel: een leuke tijd hebben met clubgenoten en
medebambigangers.
Op 16 maart gaan in ieder geval 5 BMC-ers hun sociale kant
tonen en de tuinmeubels van een aantal bewoners van de
Amerpoort op een locatie in Soest van een vers likje verf
voorzien in het kader van de landelijke tweedaagse actie
NL.Doet.
Dus zie je op clubavond ondergetekende bij wie de verf van
de besmeurde handen moet slijten dan weten jullie in ieder
geval hoe dat is gekomen.

Karin.
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Zaterdag 16 maart,

Clubavond
Aanvang 20.00 uur.
Bardienst: Jaap en Peter.
‘de kleurvogel’, Tolweg 1.
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

2 april.
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In de maand maart zijn jarig:
Voor zover wij weten geen leden, maar toch…
Hartelijk Gefeliciteerd!!!

Is je verjaardag bij ons niet bekend, mail die dan
naar de redactie.
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NLDoet!!!
Beste leden,
zoals jullie in een mail van Karin hebben kunnen lezen gaan we
vanuit de Baarnse Mc meedoen met NLDOET.
Naar aanleiding van de mail hebben 5 personen zich opgegeven om
op 16 mei tuinmeubelen te gaan opknappen bij een woongroep van
de Amerpoort, in Soest.
Van 11.00 tot 16.00 uur zullen we (Karin, Els, Ruben, Carina, Onno)
daar dus gaan afkrabben, schuren, beitsen, verven e.d.
Het is een klus voor 6 personen, dus er is nog 1 plekje vrij voor een
enthousiaste klusser.
Heb jij er ook zin in, meld je aan bij Karin, (zie index).
Tot dan!!
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Motorbeurs
Voor het eerst sinds jaren zag ik er weer eens heil in naar de motorbeurs
te gaan. Ik was er een paar jaar geleden helemaal klaar mee, maar soms
moet je iets (of iemand) een nieuwe kans geven.
Dus op 17 februari, een zonovergoten dag, de Transalp de sporen gegeven
en getogen naar Utrecht. De motor geparkeerd op de speciale KNMVmotorparkeerplaats tussen de hallen in. Daarvoor moest wel eerst door
een lege hal met gladde beursvloer gereden worden.
Er was veel te zien: Een crossterrein waar KNMV-leden met licentie (mits
zij zich hier vooraf voor hadden opgegeven) hun vaardigheden konden
tonen.
Binnen was een trialdemonstratie door Alex van den Broek.
Trialist sinds zijn zesde en elfvoudig Nederlands kampioen met ook veel
buitenlandse successen (ook endurorijder en Dakardeelnemer).
Was voorheen de steile wand met
Hennie Kroeze nog wel eens van de
partij, nu was de Globe of Speed
aanwezig.
Een ronde kooi waar door 1, 2 of 3
rijders, op spectaculaire wijze in werd
rondgescheurd. Ook een speediste
deed haar intrede in de Globe en zij
deed zeker niet onder voor haar
mannelijke collega’s.
Verder nog een minitrialarena voor jonge bezoekers waar op elektrische
trialmotortjes werd gereden. Grappig om te zien dat er een tweetal
mannetjes rondreden die de kleine obstakels met plezier namen. Daar
horen wij over tien jaar meer van denk ik.
In dezelfde arena een klein, blond huilend meisje voor wie het allemaal
even teveel werd.
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Nog gekeken bij demonstratie van een interessant artikel, Ride-on, om
lekke banden te voorkomen en rijcomfort te verhogen.
https://www.ride-on.com/nl/support/bandensoorten/motor-formule
Uiteraard veel motorzaken waaronder Koeman en van de Heerdt, in wiens
winkels even niets te halen valt, gezien de vele blinkende motoren op de
stand.
Veel stands met speciale
motoren, tot caféracers
omgebouwde BMW boxers
en als motoren vermomde
fietsen voor als motorrijden
niet meer lukt.
Het barste verder van de
kleding en de helmen en het
leek ook wel nationale
handschoenendumpdag.
Nog staan kijken bij een zeer betaalbare Viper systeemhelm met
ingebouwde bluetooth maar omdat ik niet bekend ben met het merk, hier
eerst maar eens informatie over vergaren. Ik ben namelijk toe aan een
nieuwe hoed.
Er wordt ook veel gereedschap en toebehoren getoond en verkocht,
waaronder diverse heftafels. Helaas heb ik geen garage want ik zou graag
zo’n heftafel willen. Het lijkt mij heerlijk om op normale hoogte eens
overal goed bij te kunnen en ervoor te zorgen dat ik wel een glimmend
schone motor onder de kont kan hebben. Omdat ik niet op de knietjes kan
knielen blijft dit altijd een uitdaging en gebeurt er eigenlijk niets.
Voor mensen die met een motor op een aanhanger op vakantie willen was
een stand aanwezig waarop men een aanhanger toonde met daarop een
forse Honda Goldwing. De laadvloer kon namelijk volledig tot op de grond
zakken om zo de Goldwing op de aanhanger te rijden.
9

Omdat ik wel trek had in een bakkie koffie, de stand van de KNMV
aangedaan.
Daar kreeg je op vertoon van je digitale lidmaatschap koffie in een emaille
beker die meteen mijn bezit werd. Verder was het stil op de stand.
Men had kennelijk geen zin in een gesprek met een breed wild wijf in een
motorpak.
Aan catering en lekkere hapjes geen gebrek op de beurs. Mijn oog valt op
een foodtruck wat een omgebouwde paardentrailer blijkt te zijn. Hier
biedt men veganfood aan. Hoewel ik een zeikerd ben met vlees (oorzaak:
op mijn twaalfde was ik getuige van het slachten van een koe waarna ik
bijna 15 jaar geen vlees heb gegeten) ben ik niet vies van een stukje vlees
maar omarm ook vegetarische hapjes. Het wordt dan ook een bordje met
koolsalade en fallafelballetjes.
Daarna nog een tweetal hallen door waar een aantal campings, hotels,
motorreisaanbieders en merkenclubs hun ‘waren’ aanprijzen. Stands met
Metalen wandplaten met motorgerelateerde afbeeldingen, kleding en
items voor chopper- en Harleyrijders.
Er is ook een stand van de SMVG, Stichting Mobiliteit Voor Gehandicapten.
Deze stichting biedt mogelijkheden om mensen met een aangeboren of
later opgelopen lichamelijke beperking (weer terug) in het motorzadel te
helpen door middel van speciale protheses/aanpassingen voor het lichaam
of aan de motorfiets. Je zal toch maar door een ongeluk of ziekte het
motorrijden vaarwel hebben moeten zeggen. Deze stichting kan terugkeer
op de weg betekenen.
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Na een uur of 4 te hebben rond getippeld had ik vrijwel alles wel gezien en
besloten de beurs te verlaten. Het mooie weer nodigde uit niet over
snelweg naar huis te rijden maar lekker secundair via de
Amsterdamsestraatweg, (waar elke kroeg op een zonnige hoek een terras
op de stoep had geplaatst) ri Maarssen. Daar de Vecht opgezocht en deze
gevolgd tot Nieuwersluis. Het lentegevoel heeft heel actief Nederland in
beweging gebracht wat op het Zandpad langs de Vecht heel goed te
merken was.
De Motorbeurs wordt altijd gezien als de start van het nieuwe
motorseizoen. Het had daarom ook niet beter kunnen samenvallen met dit
zonovergoten weekend.
Karin.
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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.
13 april, Karin en Els.
11 mei, Ruben en Onno.
29 juni BBQ, ……..??.....
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.
07 april
Vertrektijd

VOORJAARSRIT

MC Alkemade

: 8.30 uur vanaf de Brink in Baarn

Start: Clubhuis, Weteringlaan 22, Oudewetering.
Inschrijfgeld
: € 5,--.
Lengte
: 200 km.
Inschrijven
: Van 9.00 tot 11.00 uur.
Extra Info
: 5 punten Gratis koffie, bos tulpen bij
elke 5e inschrijving.
Meer info
: www.mcalkemade.nl
GPS
: JA GPS, GPX en ITN
27 april

40e Oranjerit

Baarnse MC

Vertrektijd

: vanaf 08.00 uur.

Start
Inschrijfgeld
Lengte
Inschrijven
Extra Info

: De Kleurvogel, Tolweg 1, 3741 LM Baarn.
: gratis voor leden, niet-leden € 5,--.
: ca 220 km.
: van 08.00 tot 12.00 uur.
: Route op Garmin en papier.
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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.
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
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, Bart Smit, Otto,
Samsung, BonPrix, Greetz, Huisdiersuper, Intertoys, Douglas,
14

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 vroeg kriebeltje.
24 februari.
Ik ben ff de computer ingedoken, want zoals jullie in
het vorige blad hebben kunnen lezen ben ik van de
statistieken.
Het blijkt dat vandaag de vroegste toertocht in het jaar
is die ik verreden heb sinds 2000.
De eerstvolgende ‘vroege’ datum is 11 maart, de
Klappertandrit in Hellendoorn. Dat was vorig jaar.
Dit vroegertje is overigens de Kriebelrit van Mtc de
Steur uit Kampen. Bijna een thuiswedstrijd dus.
Van de week had ik er nog de schurft in, toen de
weerbobo’s mededeelden dat het een lente-achtig
weekend zou worden.
Er stond voor zondag namelijk visite gepland.
Dus ben ik zaterdagmiddag maar ff een stukje gaan
rijden om de nieuwe ketting en tandwielen te testen.
Vanaf Hattem langs de Ijssel naar Deventer, en aan de
andere kant van de IJssel weer terug.
Prachtig weer, veel motoren maar wel nog een fris
windje.
Weer in de Raaigras teruggekeerd bleek dat Akke de
geplande zondagsvisite ff gebeld had om te weten welk
tijdstip ze ongeveer verwachtten te komen.
Dat bleek zondagmiddag na 1400 uur te zijn!! YESSS!!
Vandaar dat ik zondagochtend 0930 uur bij Mtc de
Steur voor het clubhuis de helm afzette.
En ik was niet de enige….
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Dit mooie weekend en deze Kriebelrit kwamen ook net
op tijd. Ik zit namelijk op Facebook in een groep ‘de
motorrijder’, en daar kwamen de laatste week al veel
foto’s voorbij met ‘het eerste ritje!!’
De kriebel zat er dus al aardig in, maar ik merkte dat
met de eerste kilometers de kriebel en het opkomende
exceem als sneeuw voor de zon verdween.
Het was een mooie rit, maar hoofdzakelijk wel allemaal
bekend terrein.
Eerst ri. Hattem en na ‘Klazien uut Zalk’ naar de
Zwolse kant van de IJssel, en afzakkend ri. Deventer.
Verder was het grofweg een rondje om de ‘Sallandse
Heuvelrug’. Met de kms liep ook de temperatuur op en
het was heerlijk rijden. Ik zal jullie alle plaatsnamen
besparen, maar volstaan met een aantal mooie
plaatjes.
Uiteraard staat mijn mooie, trouwe, blauwe, ijzersterke
bijna 15 jaar oude XJR daar meestal ook op.
Sorry, ik kan het niet laten.
Grtjs, Onno.
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Kasteel Rechteren, bij Dalfsen. Na jaaaaaaaren eindelijk zichtbaar.
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Koffie

Ritje

Smullen

Om nu al aan onze traditionele bbq te denken is
misschien iets te vroeg, maar als jullie de datum van
29 juni alvast in je agenda wil zetten, en je nu al wil
opgeven is dat natuurlijk prima.
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 terug komst 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.
Natuurlijk niet te vergeten: een heerlijk koel tap
biertje, 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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CLUBWEEKEND
Het clubweekend gaat dit jaar plaatsvinden
van 6 t/m 9 september.
Wij hebben een paar locaties op het oog,
maar welke het gaat worden hangt uiteraard
af van de aanmeldingen.
Geef je op bij Ruben of Karin.
Inschrijven kan tot 1 mei.
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RIJD MEE MET MOTORRIT TEGEN KINDERMISBRUIK- EN
MISHANDELING.
– Jaarlijkse wereldwijde rit op derde zaterdag in mei ook weer in
Nederland.
– In 2018 ruim 260 motorrijders, ben jij erbij om dit jaar een record
van 300 te halen?
Op 18 mei 2019 wordt de jaarlijkse ‘100 Miles 4 B.A.C.A.’ gereden.
Met deze motorrit wordt aandacht gevraagd voor de missie van
B.A.C.A., (Bikers Against Child Abuse).
Deze motorvereniging, met wereldwijd 6000 leden, biedt kinderen
een veiliger omgeving waardoor ze niet langer bang hoeven te zijn
voor de wereld waarin ze leven.
Iedereen is uitgenodigd om mee te rijden. De rit van zo’n 160 km
start in Kesteren, heeft twee pauzes en eindigt ook in Kesteren.
Daarna is er een barbecue en een feestavond met live muziek.
Ook kun je overnachten op de ruime camping de Betuwe.
De start locatie is:
Camping Betuwe – Hoge Dijkseweg 40 – 4041 AW Kesteren
I www.campingbetuwe.nl
Meer gegevens lezen en inschrijven kan op de website:
http://dutch.bacaworld.org/100miles
VIDEO 2018 > https://youtu.be/E7t6jWfVbqw
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34e Koekstadrit IJselrijders.
Zondag 14 april gaat de 34e legendarische Koekstadrit van start.
Motor Toering Klub de IJselrijders organiseert deze rit voor een ieder die
zin heeft in een mooie toertocht. Dit jaar brengt de Koekstadrit ons naar
het buitengebied aan de Zuid Oost kant van Deventer.
De routes 150 of 250 km starten en eindigen bij Restaurant / Zalencentrum
de Lindeboom, Lindeboomsweg 1 in Schalkhaar.
Inschrijven en starten kan tussen 10.00 – 12.00 uur, het inschrijfgeld
bedraagt €6 per persoon. Voor dit bedrag krijgt u de route en een kop
koffie met Deventer koek.
Voor verder informatie verwijzen wij u graag naar onze website,
http://www.ijselrijders.nl/koekstadrit
Vanaf 1 maart kunt u online inschrijven, na deze de inschrijving ontvangt u
de route en uw startnummer vooraf in uw mailbox.

Motor Toering Klub De IJselrijders 1974
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Heeft u het ook gelezen?
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Veilige gemeente om te wonen, dat Baarn.
Met bijna 25000 inwoners betekent dat ongeveer 190
inbraken per jaar!!! Wat zou daar de reden van zijn??
Zou uit m’n hoofd weet ik eigenlijk maar 1 adres in
Baarn waar ik (als ik inbreker was) graag eens zou
inbreken. Iets met een paleis op de
Amsterdamsestraatweg…..
Maar dan zo’n 20 jaar geleden, op zoek naar een
verstopt tasje steekpenningen of zo.
Veel leden in Baarn om het aan te vragen hebben we
ook niet. Zegge en schrijven maar èèn.
Ik hoop niet dat dit aanleiding wordt om de Baarnse
Mc maar direct in de lijst van 1% motorclubs bij te
schrijven, want een link is gauw gelegd door justitieel
Nederland.
Ik zou maar een extra knip op de deur zetten, Jan.
Veilige groet,
Onno.

‘De term "1%MC" zou zijn ontstaan nadat een bestuurder van de
American Motorcyclist Association (AMA) op een evenement in het
Amerikaanse Hollister in 1947, nadat er gevechten waren
uitgebroken, verklaard zou hebben dat 99% van alle motorrijders
fatsoenlijke burgers zijn’.
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