Het BMC-tje.
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Voorwoord
Wat voor loze of waardevolle onzin zal ik dit maal in
het voorwoord zetten, door de Corona tijd maakt men
jammer genoeg minder mee dan voor die tijd.
Misschien ook wel, maar bekijk het eens van een
andere inkijk, of van uit een andere invalshoek, echt
dan kan het reuze mee vallen.
Denk niet wit, denk niet zwart, maar denk gekleurd,
want er komen andere tijden aan, de zon begint te
schijnen aan de horizon voor ons allemaal.
De winkels gaan weer open, de sportschoenen krijgen
nieuwe veters, eindelijk weer een versnapering op het
terras, en de vakantiefolders kunnen weer door
gebladerd worden.
Natuurlijk ons eigen clubgebouw voor de clubavonden,
zover zijn we nog niet, maar we zijn al heel wat
stappen dichter bij, ik ben er klaar voor, het
boodschappen lijstje ligt al klaar, nog even geduld.
Wat valt er nog meer te vermelden, deze maand aan
jullie? Het huis, de tuin, de schuur, alles is op orde,
alle motorbladen van voor naar achteren gelezen, zelfs
de roddelbladen hebben mijn aandacht gehad, ik weet
het echt niet meer. Maar jullie wel volgens mij, geef
het door aan Onno, een grapje een fabeltje, een
heerlijk recept,kijk nu al uit naar het volgend blad,
waar alles in komt te staan.
Els.
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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:

22 juni.
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In de maand mei is jarig:
Gerard v/d Hoeven.

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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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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Naar de BOLLEN!!
Ondanks de wisselvallige weersverwachting gingen we
vandaag (2 mei) toch op pad naar ‘de Bollen’ in
Uithuizen en omgeving.
Die zelfde wisselvallige weersverwachting deed een
softie uit Zeewolde besluiten om niet mee te gaan.
En dus schoven Ruben, Carina en Karin om 09.30 uur
aan bij de koffie met vlaai in Zwolle.
Met de zon in de rug reden we zonder snelwegen
richting Assen. Helaas begon het te regenen zodra we
de provinciegrens met Groningen overstaken. Maar ja,
we waren nu al zo ver, dus we gingen door richting
Zeerijp waar we de daadwerkelijke ‘bollenroute’
oppakten.
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Direct was daar een mooi kleurig bollenveld en vanuit
een clandestien bushokje op een boerenerf bekeken
we het moois en werd de meegenomen koffie en lunch

genuttigd.

Toen de route hervat werd was het nagenoeg droog en
er bleken zelfs nog meer motorrijders de route aan het
rijden te zijn. (die waren vast niet uit Zeewolde…
)
De route kwam door o.a. t Zandt, Kolhol, Godlinze,
Roodeschool en Uithuizermeeden.
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Het aantal bollenvelden viel mij iets tegen, maar de
velden die we passeerden waren prachtig om te zien.
De ‘bollenrit’ was maar 67 km lang, maar dat was voor
vandaag zat. En eigenlijk was het ‘mindere’ weer wel
prima zo, want het was nu af en toe al file rijden, kan
je nagaan als het echt mooi weer was geweest.
De stevige bries deed ons verlangen naar een ‘Coffee
to go’, maar dat is in deze contreien nog niet
doorgedrongen. Ook een ‘koffie um te goan’ of een
‘koffie um mit te nem’n’ was nergens te vinden.

Dus langs het laatste bollenveld werd nogmaals de
thermoskoffie genuttigd, en daarna werd de thuisreis
aanvaard. Binnendoor tot de stad Groningen en verder
nog 96 km snelweg tot Zwolle. En vlak voor we de
provincie Groningen verlieten…. Jawel nog een bui
regen. Waarom is het in Drenthe altijd warmer en
droog??
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FF na vieren waren we weer in de Raaigras waar de
warme thee en koffie er wel in ging. Direct pizza’s
besteld en die waren er al snel…. Lekker hoor!!
Tegen 1800 uur vertrokken Karin, Ruben en Carina en
kon ik die heerlijke warme douche nemen.
Mederijders, ondanks de 2 buitjes regen en de laag
modder die nu de Versys bedekt,

heb ik een hele fijne dag gehad en lekker getoert.
Hopelijk is de volgende rit onder iets warmere
omstandigheden.
Groetjes, Onno.
-

-

-

-
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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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Een Icoon … Jan de Vries.
Weer even in de plakboeken gedoken voor een thema
deze maand, helaas hetgene waar naar ik op zoek ben
is niet te vinden, jammer. Dan maar mijn geheugen
trainen en alles op papier zetten wat m’n brein door
stuurt, en dat is n.l. een stukje over Jan de Vries.
Waarom hij? Dat komt doordat mijn broer Gerard was
in 1973 in Blaricum waar hij aanwezig was, en als
fanatiek motorrijder wilde hij Jan naar Eemnes halen,
nou dat is hem gelukt

.
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Zelfs de motorfiets, een 50cc Kreidler, werd
tentoongesteld in de zaal, en tijdens de pauze van een
film over de GP, werd er door hem vragen beantwoord,
handtekeningen uitgedeeld, en de camera’s maakten
over uren.

11

En aan de belangstelling heeft het niet gelegen de zaal
was uitverkocht, een zeer geslaagde avond.
Eigenlijk was zijn grote liefde van Jan grasbaanrace,
racen op de weg vond hij te gevaarlijk, toch won hij 2
wereldtitels in de 50cc klasse.
De geboren Purmerender geldt als de meest
succesvolle solo-coureur van ons land, ook won hij 14x
een GP en stond hij 27x op het podium.
Met zijn gezin trok hij in een caravan door Europa, om
te kunnen racen, zijn eerste GP was in 1970 op het
circuit van Monza in Italie. In 1971 werd hij wereld
kampioen, dat gebeurde uit gerekend tijdens de GP in
Madrid, de thuis baan van zijn grote rivaal Angel Nieto.
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Wat ik me nog kan herinneren is dat tijdens deze race
Angel Nieto, Jan tijdens de top snelheid een elleboog
stoot gaf om hem zo af te troeven, maar helaas.
Een jaartje later eindigde de twee rivalen precies gelijk
met 3 zeges en drie 2e plaatsen, op basis van de
opgetelde tijden ging de wereldtitel jammer genoeg
naar de Spanjaard.
In 1973 nam Jan revanche en heroverde hij zijn titel.
In 1975 wonnen Angel en Jan samen de wereld titel,
de Spanjaard als coureur en Jan die inmiddels gestopt
was als tuner van de motor.
Wat een wereld prestatie, van een Hollander die deze
ranglijsten op zijn naam heeft weten te zetten.
Helaas is dit icoon vorig jaar overleden.
Els
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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 zich vast melden en wat in de agenda
zetten.

Dit zijn vast 3 potentionele locaties.
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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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1001 echte bochten??
Donderdag de 13e mei, hemelvaartsdag.
Voor de rest van het aankomende weekend was het
een en ander vanuit de hemel voorspeld, dus vandaag
moest ik het er nog ff van nemen.
De dag ervoor online op zoek geweest naar een leuke
route om te rijden. En dan kom je diverse
‘1001 bochten’ -routes tegen.
In o.a. Twente, Limburg en Zeeland. Die van Twente
leek me wel wat, maar toen ik m eens beter bekeek
vroeg ik me af hoeveel ‘echte’ bochten zitten erin.
‘Einde weg rechts, VRW Li., en VKL. Re.’, bijvoorbeeld
vind ik geen bochten die de moeite waard zijn om zo
te heten. Vaak sta je op zulke punten stil om dan
respectievelijk links of rechts af te slaan.
Nee, een echte bocht is er een die je aan ziet komen,
in kan schatten, en er dan zonder vaart te minderen
lekker schuin doorheen te rossen…….
En die blijken er dan toch niet zò veel te zijn in zo’n
‘1001 bochten-belofte’.
Maar hoe zit het dan met mijn eigen ‘Mijnhoutoer’ van
eigenlijk 2020, maar ondertussen ook van 2021, en
misschien wel 2022?
Dus besloot ik vandaag daar het stof eens af te blazen
en de ECHTE bochten eens te tellen.
Het viel niet tegen. Mede dankzij het feit dat er een
flink aantal kms dijken in zit (waar je nog wèl mag
rijden) komt het aantal èchte bochten uit op 234.
Eerlijksheidshalve moet ik wel opbiechten dat ze niet
allemaal op vòlle vaart genomen kunnen worden, want
dan eindig je in een vaart, tussen de koeien, in een
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greppel of op een vol terras……
Maar ze zijn allemaal de moeite waard.

Altijd open, of dicht…

Halverwege…

Koffie…koffie…tijd!
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Er zijn ook bochten waar je dan fietsers tegenkomt die
als een malle aan het zwaaien zijn, zodat je denkt ‘ga
ik te hard, doe ik asociaal, of is er een ongeluk
gebeurd?? Wat moeten die elektrische-fiets kadavers??
En dan blijken het Ruben en Carina te zijn, die je dan
tegenkomt in Kolderveen, of all places. En ze waren
me al eerder vandaag tegenkomen, zeiden ze.
Na een korte babbel vervolgden we onze wegen, want
eigenlijk wil je natuurlijk niet in het gezelschap van
elektrische fietsers gespot worden.
In Zwolle even afgetankt, en als een voorbijganger
daar dacht wat staat die motorrijder daar achterlijk te
lachen… hebben ze gelijk. 220 verreden kms, en dan
7,9 liter benzine tanken. Dat is 1 op 27,8!!!
Ik kom niet meer bij!!

En zo werd deze hemelvaartdag zeer tevreden
afgesloten. Laat het morgen maar plensen!!

Grtjs, Onno.
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Als je alles hebt geprobeerd ………
Sinds ik thuis aan het werk ben en vastzit in een nogal
überstrak werkregime kan mijn vorige buurvrouw, die
eens per week nog een huishoudklus doet in haar oude
woonplaats, niet meer bij mij aankomen voor een
bakkie. Daarom wil ik nog wel eens spontaan een
hapje bij haar gaan koken.
Zo ook op de eerste avond van het songfestival.
Niet dat ik hier een huge fan van ben, maar wij kunnen
met zijn tweeën heerlijk ongezouten commentaar
geven op van alles. Kortom: de thuis-afzeik-jury in
overtreffende trap. Dat zijn altijd leuke avonden.
Er was al overleg geweest over de te maken daghap
dus schoot ik in mijn motorpak op weg naar
supermarkt en voormalig Buuf in Hilversum.
Bij het draaien van mijn Transalpje leek mijn
achterband wel lek. Op Hemelvaartsdag nog een klein
rondje gereden en hier niets van gemerkt.
Met een slakkengangetje op naar de benzinepomp
waar een luchtpomp staat die, na afrekenen van E1,
voor 6 minuten lucht geeft. Normaal gesproken dan.
Ik ontwaarde een hevig gepiep wat uit het apparaat
bleek te komen.
Euro geïncasseerd maar lucht …… ho maar.
Met hetzelfde tempo onverrichterzake terug naar huis.
Jammer maar het is even niet anders.
Uit mijn echoënde koelkast nog een hapje kunnen

20

maken en via de app over en weer de ongezouten
meningen de wereld in geslingerd.
De dag erna toch maar eens kijken naar de wel erg
lege achterband. Geen spijker, schroef of iets anders
puntigs te vinden waardoor de leegloop is ontstaan.
Hoe nu verder ? In mijn Malle-Pietje-schuur heb ik van
alles waarmee ik de band mogelijk zou kunnen
oppompen.
Ik heb ooit een tweetal mini-compressortjes gekocht
voor een dusdanig laag bedrag dat het eigenlijk wel

logisch is dat die dingen (die het bij een ander wel
altijd doen), volledige medewerking weigeren.
Met de handpomp die ik nog heb bewaard van mijn
eerste BMW, waar je bij wijze van spreken
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probleemloos een vrachtwagenband mee oppompt,
gaat het ook niet lekker want door het ruime
bagagerek kan ik er niet zo goed bij. Als laatste
redmiddel mijn plastic fietspomp gepakt waaraan een
verloopventiel hangt waarvan ik mij altijd heb
afgevraagd wat ik daarmee moet !!!
Laat deze nu precies op het ventiel van mijn
achterband passen. Heel wat pompslagen en een zere
rug later (waarom zijn
die fietspompen altijd
zo laag) staat mijn
achterbandje weer vol
lucht.
Gelukkig hoef ik op het
moment nergens
dagelijks verplicht
heen, dus binnenkort,
op mijn eerste vrije
door-de-weekse-dag
begin juni, de band bij
de mannen van Van de
Heerdt maar even na
laten kijken. Ik heb het tot nu met veel dingen nooit zo
nauw genomen zoals met een rammeltje of tingeltje
maar met banden neem ik geen enkel risico.
Karin
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