Het BMC-tje.
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Voorwoord…
De lente is in aantocht en het motorvirus komt bij menigeen
weer tot leven.
Menig rijder heeft de afgelopen week de motor weer
tevoorschijn gehaald en kijkt uit naar leuke ritten en
evenementen zonder van de weg te spoelen of te waaien. Ik
ben er zelf ook wel even klaar mee om minimaal tweemaal
per dag zeiknat te regenen.
Ook ik zie er naar uit, zolang het nog kan, kilometers voor
de lol te rijden. Ik zeg zolang het nog kan omdat de
inperkingen op alle fronten al zijn begonnen.
Trajectcontroles op 80 kilometerwegen zijn uitgebreid en op
de snelweg is vanaf komende week overdag 100 km de
limiet. Toeren doe je meestal niet over bovengenoemde
wegen, maar zijn wel nodig als aan- of terugrijroute.
Buiten deze inperkingen is het zich inmiddels wereldwijd
verspreide coronavirus al gaan gelden. Half Italië is
afgegrendeld. Geen hond wil meer op vakantie, zodat ik
waarschijnlijk binnenkort meer tijd heb een extra ritje te
gaan rijden. Sportevenementen worden afgelast.
Nog even en dan zitten wij straks met zijn allen in
quarantaine.
Hoewel tot nu toe veelal ouderen met een afnemende
gezondheid hierdoor worden geveld, heb ik er geen zin in
met een dergelijk virus te moeten dealen. Ik heb meer dan
genoeg aan het virus dat zich 36 jaar geleden in mij heeft
genesteld en ga ervan uit en hoop dat het hierbij blijft.
Vooralsnog is er geen enkele reden om thuis te blijven, dus
komt allen op 21 maart naar onze clubavond. Dan nemen
wij onder genot van een drankje de afgelopen maand door.
3

of

of

of

of toch

Karin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Akke heeft na een periode ziek thuis ook een tijdje in
het ziekenhuis gelegen.
Helaas is ze daardoor zo verzwakt dat ze nu moet
revalideren om weer aan te sterken.

We wensen haar veel sterkte met het herstel.
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Zaterdag 21 maart.

Clubavond
Aanvang 20.30 uur.
Bardienst: ……???…….
‘de kleurvogel’, Tolweg 1.
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

7 april.
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In de maand maart zijn jarig:
Voor zover wij weten geen leden, maar toch voor al
die andere jarigen…

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Beste leden,
Hieronder staan de clubavonden voor 2020 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 maart………….….…………………….?
18 april………………….……………..…..?
16 mei……………….Ruben en Onno.
27 juni BBQ/-rit…………………….…..?
19 september………….Karin en Els.
17 oktober………………………………...?
14 november……………………….…….?
12 december….……………………….…?
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De toercommissie
nodigt allen uit om de hieronder vermelde clubritten
mee te rijden. Van deze ritten tellen de kilometers van de
georganiseerde toertocht dubbel voor de toercompetitie.

Zondag 05 april, openingstocht MC HAMAC.
Vertrektijd
: 08.30 vanaf de Brink in Baarn
Start
: Dorpshuus Hoeflo Hulstweg 6
7217 SZ Harfsen
Inschrijfgeld
:€6
Lengte
: 175 km
Inschrijven
: Van 9.30 tot 11.00 uur
Extra Info
: Prijs incl. koffie/thee-bon: Alleen te
gebruiken bij Hoeflo op de dag van de toerrit.
https://hamac.nl/toer/toerritten/
GPS
: JA GPX

Maandag 27 april, 41e Oranjerit Baarnse MC.
Vertrektijd
Start
Baarn
Inschrijfgeld
Lengte
Inschrijven
Extra Info

: vanaf 08.00
: De Kleurvogel, Tolweg 1, 3741 LM
: gratis voor leden niet-leden € 5
: ca 220 km
: van 08.00 tot 12.00
: Route op Garmin en papier
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Teerste ritje.
Langer kon ik niet wachten.
Deze lapzwansenwinter had me al meerdere malen
bijna verleid om toch de XJR uit de schuur te halen
voor een lekker ritje. En ik heb me (met moeite)
steeds in kunnen houden. Toen volgde een nat begin
van de lente met storm dit en storm dat, en deze
zondag (1 maart) was het redelijk weer. Dus de accu
ingebouwd, druk op de knop, en het beest kwam tot
leven. (Alle E10 maatregelen hadden dus geholpen…)
De Mijnhoutoer voor 2020 was al uitgezet, dus dat
werd het doel vandaag….. en o-o-o wat ging het
lekker. Er stond wel een fikse bries, maar daardoor
was er zeer weinig verkeer op de weg.
Met af en toe een zonnetje en de nieuwe buddyseat
onder de kont… Genieten!!
Om een klein tipje van de Mijnhoutoer-sluier op te
lichten…. Een redelijk aantal km’s dijk tussen deze
plaatsen komt in ieder geval aan bod.
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Na zo’n 85 km zag ik helaas in de verte een regenfront
verschijnen en ben omgekeerd. Door ons mooie
Nationaal Park Weerribben-Wieden terug naar Zwolle
gereden. Twas een heerlijke ritje, en dat was het.
Grtjs, Onno.
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Een beste toertocht.
De toercommissie van de BMC heeft weer een mooie
keuze uit het aanbod aan toertochten van de LOOT- en
de KNMV- toerkalenders gemaakt. Op zaterdagen en
zondagen en een avondritje op een woensdagavond.
Buitenom deze clubritten zijn er nog legio ritten door
het hele land en èèn daarvan wil ik er ff uitlichten
omdat diverse leden al flink wat jaren meerijden.
Sinds 1992 organiseert de VMTC samen met de Rotary
Ermelo-Putten de MOTARY. Een toertocht van ruim 400
km waarvan de opbrengst voor een goed doel is.
Dat goede doel wordt elk jaar opnieuw bepaald en is
dit jaar stichting Care4thekids.
https://www.care4thekids.nl/
Het bijzondere van deze rit is dat bij het inschrijfgeld
van € 27,00 de hele dag verzorging is inbegrepen.
Eten èn drinken. Van s’morgens een ontbijtje, rond
lunchtijd een warme hap, tussendoor twee keer een
koffie/theestop met koek, een ijsstop, en bij terugkeer
in Putten een uitsmijter.
Ook de route is altijd perfect voor elkaar.
Door de jaren heen is het al diverse keren richting
verschillende delen van Duitsland gegaan, maar ook
een rondje IJsselmeer of een ander groot deel van
Nederland is met de lengte van ruim 400 km goed
haalbaar.
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Het is wel een lange dag. Vanaf 0800 uur kan je je
stempelkaart halen en ontbijten in Ermelo, en vanaf
08.30 uur kan er gestart worden. Na 19.00 uur wordt
Putten meestal weer bereikt.
Onderweg is ook altijd een fotograaf geregeld zodat je
na afloop een mooie aktiefoto van jezelf kunt
aanschaffen.
Kortom, een goed georganiseerde dag waarbij je alleen
nog zelf hoeft te tanken.
In 2020 vind de Motary plaats op zaterdag 13 juni.
Wil je meer informatie of je inschriijven?
Kijk dan op https://www.motary.nl/
Inschrijven voor deze tocht kan vanaf 1 maart.
https://www.motary.nl/inschrijving/voorinschrijving/
Er zijn altijd wel wat leden die gaan rijden.
Grtjs, Onno.

De start in Ermelo.
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De finish met uitsmijter in Putten.
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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,
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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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LET OP!!
De datum van de 13e Mijnhoutoer is gewijzigd
naar zondag 6 september.
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Het eerste weekend van de Motozoom failliesementsverkoop
was een groot succes! De komende dagen hangen wij de
winkel weer vol met nieuwe sterk afgeprijsde artikelen. De
uitverkoop duurt nog tot 22 maart. Kom jij nog een keer
snuffelen?
De voorraad van de faillissementsuitverkoop is weer
aangevuld! Er wordt dagelijks aangevuld om iedereen te
kunnen bedienen en het aanbod een nieuwe impuls te geven.
Kom dit weekend langs voor ronde 2‼
* Korting wordt berekend over de adviesprijs
* Producten uit de faillissementsuitverkoop zijn uitgezonderd
van garantie
* Op=op en zo lang de voorraad strekt
Adres:
MotoZoom Utrecht
Savannahweg
3542 AW Utrecht

groetjes marcel grob
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Clubweekend
Van vrijdag 11 september tot en met 14 september
gaat ons clubweekend plaatsvinden.
De locatie is nog niet bekend en zal uiteraard
afhankelijk zijn van het aantal inschrijvingen.

Zoals ieder clubweekend zal worden verbleven in een
woning met eigen voorzieningen voor een schappelijke
prijs per persoon.
Opgeven kan tot 1 mei.
Toercommissie, Ruben en Karin.
+5
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Motor-flaters.
We hebben het allemaal wel eens meegemaakt.
Je laat je motor (of motor-aanhanger) omvallen.
Je loopt te stuntelen tijdens keren op een smal
weggetje met zachte berm.
Je wilt iets repareren/veranderen aan je motor, en het
gaat niet zoals je wilt.
Je stopt en wil een voetje aan de grond zetten, dat
blijkt lager dan gedacht, en daar lig je.
Je hoopt dan dat niemand het ziet, maar er kijkt altijd
iemand.
Sommige flaters zorgen alleen voor het schaamrood op
de kaken, andere flaters kosten (veel) geld. Zelf ben ik
eens gaan denken aan m’n eigen flaters door de jaren
heen. Ik kwam tot een verrassend aantal.
Lang geleden wilde ik verkering met een meisje uit ’s
Graveland. Christa heette ze, maar dat doet er verder
niet toe. We waren allebei op een verjaardag bij een
vriend geweest, ik was met de motor en zou wel ff
stoer wegrijden. Wat ik echter vergat, was het
hangslot los om het achterwiel. Met flink gas
wegtrekken zorgde voor een beste klap, en een gat ter
grootte van een vuist in het achterspatbord. Iedereen
voor de ramen om te kijken, ook Christa… ik kon wel
door de grond zakken. Gelukkig kwam de verkering
wel goed.
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Ook was er een gevalletje motor verzetten en
omvallen. Ik was op een camping in Zuid-Duitsland, en
had s’middags voor de tent in het zonnetje al wat
biertjes weggetikt. Eind vd middag kwam er een
Duitser met auto en caravan die wat moest
manouvreren en mijn motor stond in de weg. ‘Aber
natürlich Herr Oberst, ik setze meinem motorrad schon
an die seite für sie…’ Helaas was ik door de biertjes
niet meer al te vast op de been en terwijl ik de motor
van de middenbok afduwde hield ik ‘m niet meer en
viel hij om. Scheiße!! Je wilt ‘m dan meteen rechtop
zetten, en je raad het al… hij viel dòòr de andere kant
op. Toen hielp de Duitser me maar even mee, en
samen lukte het uiteindelijk. Na het terug buigen van
de spiegels en de pedalen ben ik vlug de tent maar
ingegaan.
Voor m’n eerste XJ900 had ik s’winters motorstalling
op de gemeentewerf in Hilversum. Daar kon ik ook in
het weekend ongestoord poetsen e.d. In die tijd liet ik
ook altijd de carburateurs leeglopen voor de
winterstop. De eerste keer deed ik dat ik een plastic
koffiebekertje……… Verdere uitleg is denk ik niet nodig.
Voorgaande flaters waren vrij goedkoop, maar er
waren er ook een paar die serieus guldens gekost
hebben. Zo had mijn XJ900 een cardanaandrijving.
Tijdens een vakantie in de Dolomieten was daar een
keer bovenop een bergpas grijze meuk uit gekomen en
moest ik ter plekke bij een scooterboertje de
cardanolie laten vervangen. Nog een mazzel dat ‘ie de
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juiste olie had. De volgende vakantie besloot ik om
voor de reis dus zelf maar even de cardanolie te
vervangen. Hoe moeilijk kan t zijn ten slotte.
Instructieboekje erbij en gaan.
Aftappen ging prima, maar bij het weer aandraaien
van de aftapplug stond in het boekje dat er met een
momentsleutel en een bepaalde trekkracht
aangedraaid moest worden. Ik had de momentsleutel
van het werk meegenomen en ingesteld, maar bij het
aandraaien zei er iets ‘knap!’, en splijtte het
cardanhuis rond de aftapplug. De strekking van de
woorden die ik toen bezigde kan je zelf invullen.
Na enige afkoel-tijd de motorzaak gebeld (vd Heerdt)
en een en ander uitgelegd. Het bleek dat ze zelf zo’n
aftapplug gewoon handvast draaien, want het
cardanhuis is van giet-aluminium. En ALS je een
momentsleutel gebruikt is het een elektronische……..
Gelukkig had vd Heerdt een kapotte XJ900 staan waar
het cardanhuis van overgezet kon worden.
Langer geleden had ik een Suzuki GS 750. M’n broer
ging ook motor rijden en van m’n ouders kregen we
een VRO-cursus (Voortgezette Rij Opleiding) van de
KNMV aangeboden. Dan was moeders wat geruster als
we op pad gingen. Een en ander vond plaats op een
circuitje bij Gendt. (Nijmegen) Tussen het
theoriegebouw en het terrein voor de off-road
oefeningen was een stuk dijk van een paar kilometer.
Daar was je niet verzekerd met de speciale
evenement-verzekering!!!! Maar als je op zo’n dag
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skippyballen ontwijkt hebt, languit op de motor
gelegen hebt tijdens het rijden, en ook offroad allerlei
geinige oefeningen hebt gedaan dan is zo’n stukje dijk
natuurlijk peanuts. Van het terrein naar het
theoriegebouw ging eind van de dag dus flink het gas
erop tot ik de bocht niet meer kon halen en tussen de
struiken naast de dijk dook. Godzijdank aan de droge
kant van de dijk, en samen met m’n broer die wel op
tijd stil stond hesen we de Suzuki de dijk op. Kromme
hendels, kapotte koplamp en wat krassen en
schuursporen. Je kan het commentaar van de
instructeur van die dag wel raden, maar toch het
certificaat gekregen!!
Ook ben ik op de Kolonel van Rooijenweg in
Soesterberg tijdens een Oranjerit eens rechtdoor
gegaan in een bocht, maar dat lag aan het slechte
weer….
En op de Zandheuvelweg richting Hilversum, vlak voor
de onderdoorgang van de A27 ging ik ook eens
onderuit, maar daar bleek de oorzaak een spijker van
8 cm in de achterband te zijn.
Dus de twee laatstgenoemde vind ik niet echt flaters
van mezelf. Oh, er schiet me nog èèn te binnen.
Tijdens een pauze van de Nieuweroord Motorrun stond
ik met het voorwiel tegen een stoeprandje, en zou wel
ff een burn-out doen. Helaas schoot ik over het
stoeprandje heen en raakte de motor van Wil Gersgarz
waardoor er een mooie deuk in zijn volle stroomlijn
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verscheen…oeps. Dat hebben we
verzekeringstechnisch nog weten recht te breien door
te verklaren dat ik een voetbal tegen z’n kuip knalde
bij mij thuis op de parkeerplaats. Werd nog
aangenomen ook!!
Ik denk er nu niet verder over na, want dan schiet me
waarschijnlijk nog wel meer te binnen. En als
verdediging wil ik nog ff aanvoeren dat de laatste
flater al 20 jaar geleden plaatsvond, dus wijsheid komt
inderdaad met de jaren.
Heb jij ook een flater meegemaakt die je met ons wilt
delen, mail dat dan ff naar de redactie.
Grtjs, Onno.
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