Het BMC-tje.
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Voorwoord
Een oud gezegde is: Maart roert zijn staart, en april
doet wat hij wil, het lijkt Corona wel, die weet na een
jaar nog steeds niet wat hij wil.
Jammer al die onzekerheden maar laten we onze
zekerheden niet vergeten, die zijn vele malen
belangrijker, genieten dus.
Op het ogenblik heb ik een vreselijke aanval van
schoonmaak woede, oftewel een voorjaars virus.
Weet niet of het alleen mij is over komen, maar dat
gevoel heb ik wel een klein beetje, nu is het zover, het
hele huis van de zolder tot en met de schuur is stevig
onder handen genomen, zelfs de ramen komen er niet
onder uit.
Eerlijk gezegd heeft het ook wel weer zijn voordelen,
alles weer op orde hebben, gelukkig heb ik voor dit
virus geen pilletje of poedertje nodig, het zwakt
vanzelf wel weer af, en dat geeft ook weer een beetje
rust in een mens zijn lichaam.
Ook al zit alles nog op slot, en weten we niet wanneer
alles weer open mag, dat houdt me niet tegen om
alvast vooruit te kijken.
Een lijstje achter de hand voor het geval dat, is nooit
weg, maar in mijn achterhoofd klinkt een piep klein
stemmetje van: pas op, de kans is groot dat er en
paar items weer niet door kunnen gaan, jammer dan,
een mens moet in deze rot tijd toch een beetje kunnen
dag dromen.
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Daarom beste leden, maak ondanks alles er toch een
mooie tijd van, en laten we hopen dat we elkaar snel
onder het genot van een happie en sappie weer
kunnen begroeten.
Helaas is dit voorwoord een allegaartje, ook ik weet
niet veel nuttigs te melden, maar geniet van het leven
en blijf gezond.
Els

-

-

-

-

-

-

Tijdelijk Adres:
Akke verblijft sinds enige tijd tijdelijk in Huis ter Heijne
in Heino.
Daar is zij aan het aansterken om haar zelfstandigheid
terug te krijgen.
Het zou leuk zijn als wij Akke een steuntje in de rug
geven, dus app, mail, bel of stuur een kaart naar:
Akke Mijnhout
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LET OP!! LET OP!! LET OP!!
Clubavonden gaat nog even NIET door.
De gedragsregels rondom de Corona-pandemie
dwingen ook ons tot deze maatregel. Helaas!!
-

-

-

-

-

-
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-

-

Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

20 april.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In de maand maart zijn jarig:
Voor zover wij weten niemand van de club…,
maar toch……

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Kascontrole
Ook over 2021 is er straks in januari 2022 weer een
kascontrole nodig. Bert van Oosten mag nog een keer,
maar daarnaast is er een plekje vrij.
In overleg wordt er in januari een datum afgesproken
en het duurt meestal 1 uurtje.
Denk je dat is wel iets voor mij, laat het me even
weten.
Els
-

-

-

-

-

-

-

De toercommissie
Recreatief motorrijden.
Dat mag. Recreatief motorrijden is binnen de gestelde
regels door de overheid niet verboden. Houd je daarbij
wel aan de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en
de overheid.
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Beste leden,
Hieronder staan de clubavonden voor 2021 vermeld.
Bekijk de data even, en meld je aan voor de bardienst.
Het zou fijn zijn als Els een keer lekker kan blijven
zitten en dat een ander de bardienst verzorgd, en ook
aan het eind van de avond de boel dan weer opruimt,
en de toiletten even nakijkt.
Els doet de boodschappen en opent
en sluit de Kleurvogel.
Bel Els, en geef je op.
Graag 20.00 uur aanwezig zijn.
LET OP!! Als je je aangemeld hebt voor een
bardienst, maar verhinderd bent, moet je zelf voor
vervanging zorgen. Laat Els wel weten wie in jou
plaats dan bardienst heeft.

NOG NIET BEKEND!!!
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Kriebels!!
Het vorige weekend was een warme geweest en
hadden zowel Ruben als ik de ijzeren rossen al even
van stal gehaald. Voor dit weekend (27-2) zag het er
ook redelijk uit, en hadden we afgesproken om de
Kriebelrit van MTC de Steur uit Kampen te gaan rijden.
Het was beduidend minder dan vorig weekend, maar
droog en met een 10-tal graden goed te doen.
Na koffie aan de Raaigras pakken we de route bij de
Ijsselbrug naar Hattem op. (de route was online gedownload via de site van MTC de Steur)
Via de Zalkerdijk langs Klazien, en door Kampen
richting Genemuiden. Daar moest het pontje genomen
worden en had ik de gelegenheid om de
zomerhandschoenen te wisselen voor de wintervariant. Ik mocht ook even voelen aan de handvaten
van Ruben’s Pan, welke lekker verwarmd waren……….
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Zwartsluis, Meppel, Dedemsvaart…. en het zonnetje
probeerde het wel, maar lukte niet echt.
Tijdens de pauze bij een bankje langs de weg, 2
thermoskannen en zakjes brood op tafel, kwam het
zonnetje door en werd het merkbaar iets aangenamer.

Over de stuw in de Overijsselse vecht bij Junne,
Ommen, en bij Dalfsen kwamen we langs Kasteel
Rechteren alwaar Ruben even de aardappels moest
afgieten.
De prachtige foto op de volgende bladzijde is natuurlijk
genomen om jullie het mooie Kasteel Rechteren te
laten zien.
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Via Hoonhorst en Wijthmen kwamen we in de BBK van
Zwolle en was de Vinexwijk Stadshagen snel bereikt.
Een warm soepje was snel klaargemaakt om weer op
temperatuur te komen, en daarna ging Ruben weer
huiswaarts.
Een mooi 1e ritje van 155 kms, en ongetwijfeld zullen
er dit jaar nog vele volgen.
Ruben bedankt voor je gezelschap,

Grtjs, Onno.
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Clubweekend 2021.
Het is nog ver weg, maar voor het geval dat het straks
kan is er vast een datum geprikt.
10 t/m 13 september.
We gaan nog niet iets boeken, maar dan kunnen
geïntresseerden vast wat in de agenda zetten.

Dit zijn vast 3 potentionele locaties.
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Helaas.
Geen enkel teken van leven op t verzoek in clubblad
februari. Soms denk ik wel eens…’waar doen we t nog
voor’.
Elke maand weer proberen we dit clubblad te vullen,
maar ik vraag me onderhand af voor wie…??
Want wordt het überhaupt wel gelezen??
Groetjes van een teleurgestelde redactie. ☹
-

-

-

-

-

-

-

Soms kom je met een ritje op hele mooie plekjes, en
hier moest ik even stoppen om te genieten van de rust
en even een een foto maken.
Het gaat hierbij niet om de motor, maar om de
achtergrond.
Want wie herkent de skyline van de plaats op de
achtergrond???
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Het is best lastig…
om stukjes te schrijven in een tijd dat ik geen ritten
rij.
Ik ben namelijk niet behendig met een plastuit voor
onderweg en om na iedere rit met een zeiknatte
motorbroek thuis te komen is ook geen optie.
Dat wordt dus maar even wachten tot de horeca weer
groen licht krijgt.
Mijn wekelijkse ritje naar een grote super om mijn
koffer en rugzak vol te stouwen, geeft ook geen stof
tot schrijven.
Wat dan wel ? Nou, de discussie rondom motorrijden
wat vorig jaar in het begin van coronatijd weer eens
volop is losgebarsten en nog altijd aanwezig is.
Ineens zat vrijwel iedereen de hele week thuis elkaar
in de weg en dan ontstaan er irritaties.
Om elkaar, om de buren, om de hond van de buren en
wie of wat er langs jou huis komt razen.
Kortom: de lontjes worden korter en de tenen langer.
Ik kan in zekere zin de mensen die aan lekkere
stuurweggetjes wonen begrijpen dat het niet altijd
even prettig is om vooral in het weekend zwermen
motoren langs te horen komen.
Wegafsluitingen alleen voor motoren was vorig
voorjaar een veel voorkomende maatregel.
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Het voelt als uitsluiting als dit alleen voor motorrijders
geldt.
Het gaat ook al lang niet alleen meer over overlast van
geluid maar worden wij ook steeds vaker gezien als
grote milieuverontreinigers.
Hierdoor komen wij ook steeds vaker voor op de
politieke agenda van veel partijen.
Normen voor geluidsoverlast zullen worden
aangescherpt. Scheiding van weggebruikers zal
vermoedelijk vaker voor gaan komen.
De APK, waar al jaren over wordt gesproken, komt
naderbij. Verder zullen er steeds meer mogelijkheden
komen om het motorpark te elektrificeren. Een
maatregel die ik nog niet snel zie gebeuren.
Wat wel gunstig voor ons is, is dat veel partijen ook
inzetten op verkeersveiligheid.
Sinds 2019 is het aantal slachtoffers onder
motorrijders met 24% toegenomen. Een logisch gevolg
van de aanwas in motorrijland.
Weggebruikers die onder het rijden bellen, appen,
spelletjes doen of van alles, behalve op de weg letten,
kunnen rekenen op hogere straffen. Verkeershufters
worden strenger aangepakt.
Mijn stem op 17 maart uitgebracht op een partij waar
ik mij kan vinden in veel standpunten maar die ook
pleit voor meer motorvriendelijke vangrails waarbij je
jezelf niet onthoofd, ontarmt of ontbeent.
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Niet dat ik van plan ben hier kennis mee te gaan
maken, maar sinds ik ooit een motorweekend heb
meegemaakt waar twee mensen zijn verongelukt die
nog hadden geleefd als zij geen vangrail waren
tegengekomen, blijf ik het belangrijk vinden dat dit
nog steeds wordt besproken en her er der al is
ingevoerd.
Zolang corona aanhoudt zal helaas ook de discussie
over motorrijders blijven doorgaan.
Ik zou het stokje van paria’s graag eens overgeven
aan een andere groep weggebruikers.
Een groep die geen benzine verbruikt. Geen blèrpijpen
heeft maar zelf schreeuwt en een doorn in het oog is
van de groep waarvan wij deel uitmaken.
Ik pleit voor een verbod op wielrenners, vooral in
groepsverband. Misschien moeten wij toe naar een
samenleving waarbij op even dagen wielrenners de
weg op mogen en wij op oneven dagen de wegen
mogen gebruiken, het liefst zonder restricties van
afsluitingen.
De vraag is of de wereld er dan leuker uit gaat zien. Ik
ben bang van niet dus doen wij het er voorlopig maar
mee zoals het nu is.
Karin.
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Naar de bollen.
Rotaryclub Uithuizen (Groningen) heeft een mooie
bollen-rit van ± 100 km uitgezet. Deze rit is gratis, en
te rijden tussen 6 april en 7 mei. Dit natuurlijk ivm het
bloeien van de bollen.
De toercommissie nodigt jullie uit om in het 2e of 3e
weekend van april deze rit mee te rijden.
De exacte datum (ivm de te verwachten
weersomstandigheden) en vertrektijd zal in week 14
rondgemaild worden en op de site gezet worden.
Er wordt gestart vanaf de Brink te Baarn, dan de
snelweg naar Zwolle. Vanaf Zwolle, waar coronaproof
de koffie klaarstaat, gaan we waarschijnlijk binnendoor
naar Noord-Groningen voor de Bollentocht.
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Gezien de corona-maatregelen waarvan we
verwachten dat die nog volop in werking zullen zijn, is
er geen officiële start/finishplaats, en vragen we jullie
om zelf de lunch mee te nemen.
Kijk op www.naardebollen.nl voor verdere info omtrent
de tocht.
Misschien tot de bollen……

De toercommissie.
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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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