Het BMC-tje.
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Maand…mei.

Jaartal…2018.
2

Voorwoord…
De tijd vliegt. Het is alweer mei. 3 keer met je ogen
knipperen en je bent weer een maand verder. Na laat
op gang komen van het toerseizoen zijn de laatste
weken (op een enkel dagje na) zonovergoten of in
ieder geval prettig genoeg om te toeren.
Dat heeft zich bewezen tijdens onze 39e Oranjerit. Ten
opzichte van vorig jaar een verdubbeling van het
aantal inschrijvingen met een opmerkelijke toename
van de vraag naar voorinschrijven. Dat geeft, ondanks
sterke vergrijzing, toch enige hoop voor de 40e
Oranjerit in 2019.
Het is aftellen naar de jubileumdag. Onze financiën
bieden geen ruimte een spetterende locatie af te
huren, een keur aan muzikanten de revue te laten
passeren en overvloedig champagne te laten vloeien
en kaviaar te serveren.
Een festiviteit hoeft echter niet van een dergelijk
statuur te zijn om het leuk met elkaar te hebben. Voor
wie zich nog niet heeft opgegeven; het kan nog tot
uiterlijk 26 mei.
Veel plezier voor degenen die leuke (motor)activiteiten
gaan ondernemen. Sterkte voor degenen die onder het
mes moeten. Succes voor degenen die na aankoop van
een huis nog moeten klussen.
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Door de vele activiteiten daarom geen clubavond deze
maand maar dat halen wij in juni ruimschoots in met
de jubileumdag en de BBQ op respectievelijk
2 en 23 juni.
Tot dan,
Karin.
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Verhuis bericht.
Andre van Dijk heeft een prachtig nieuw onderkomen
gevonden in Hilversum.
Heel veel plezier en geniet met het gezin van deze
mooie plek.
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

12 juni.
-
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In de maand mei is jarig:
Gerard vd Hoeven.
Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Let Op!!
In mei en juni zijn er geen aparte clubavonden
gepland. 2 juni hebben we de ’40 jaar BMC’-dag en
23 juni is de toertocht en barbecue georganiseerd.
In juli en augustus zijn er nooit clubavonden ivm de
vakantie-periode.
De eerstvolgende reguliere clubavond is dus pas
22 september.
-

-

-

-

-

-
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-
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DATE. Een meisje vindt een jongen leuk, ze praten wat.
Meisje: ‘Ga je vanavond uit?’ Jongen: ‘Ja.’ Meisje: ‘Hmm, met wie ga
je?’ Jongen: ‘Met het mooiste meisje van de wereld.’
Die avond gaat de deurbel, het meisje doet open. Meisje: ‘Wat doe
jij nou hier?’ Jongen: ‘Ik zei toch dat ik met het mooiste meisje van
de wereld uitging.’ Meisje: ‘Haha, wat ben je toch een schat.’
Jongen: ‘Weet ik, waar is je zus?’
KLEINTJE Sjors is met zijn vrouw Rita in de stad om te winkelen.
Als hij op een gegeven moment achter haar loopt omdat-ie bleef
hangen bij de etalage van de platenzaak, merkt hij Rita’s bips op:
‘Hey Riet, je achterste begint behoorlijk op een wasmachine te
lijken!’ Rita houdt wijselijk haar mond en loopt door.
Als de avond valt, krijgt Sjors een beetje zin. Rita kijkt hem aan en
zegt: ‘Je denkt toch niet dat ik deze wasmachine ga aanzetten voor
zo'n klein wasje?’
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Beste leden,
Hieronder staan de clubavonden voor 2018 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. Dan hoor je meteen hoe laat je
verwacht wordt aanwezig te zijn.
LET OP!! Als je je aangemeld hebt voor een bardienst,
maar verhindert bent, moet je zelf voor vervanging
zorgen. Laat Els wel weten wie in jou plaats dan
bardienst heeft.
23 juni BBQ-rit en BBQ.
22 september Karin en Els.
27 oktober Carina en Paul.
17 november ……..
8 december ……..
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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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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,
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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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De toercommissie
nodigt jullie uit om mee te rijden.
Zaterdag 23 juni.
BBQ-rit Baarnse Mc.
Start: De Kleurvogel, Tolweg 1, Baarn.
Inschrijfgeld: 5 euro, leden gratis.
Lengte rit: ± 100 km.
Inschrijven: 10.00 – 11.00 uur. (koffie gratis)
GPS Garmin: Ja. Routerol: Nee.
Vertrektijd: 11.00 uur.
Deelname BBQ apart aanmelden, zie elders in dit blad.

Zaterdag 7 juli, Avondrit, Renswoude. www.macveenendaal.nl
Start; Bikers Best, De Hooge Hoek 22, 3927 GG
Renswoude.
Inschrijfgeld; € 3,00 (z.h.)
Lengte; 120 km.
Inschrijven van; 18.00 – 19.30 u.
Koffie gratis.
Vertrektijd: 17.30 vanaf de Brink in Baarn.
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Zondag 30 september, 11e Mijnhoutoer.
Start
Inschrijfgeld
Lengte
Vertrektijd
-

-

: ± 10.45 vanuit Zwolle
: gratis voor leden
: 165 km
: 9.00 vanaf de Brink in Baarn
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ziekenboeg.
Helaas hebben Henk en Hetty weinig geluk qua
gezondheid. Ze moeten allebei deze maand wederom
‘onder het mes’.
Henk en Hetty, via deze weg wensen we jullie heel
veel sterkte met alles de komende tijd.

12

2 JUNI JUBILEUMMIDDAG
GEEF JE NU OP VOOR
DEELNAME AAN ONZE
JUBILEUMMIDDAG 40 jaar BMC
OP 2 JUNI
OPGEVEN UITERLIJK 27 MEI
BIJ ELS OF KARIN
NIET-LEDEN E12,50
Oproep Jubileummiddag

Voor de jubileumdag vragen wij jullie allen iets tentoon te stellen
wat met de Baarnse Motor Club te maken heeft of iets
motorgerelateerds dat je graag zou willen laten zien of speciaal met
jou te maken heeft. Het is wellicht een cryptische omschrijving maar
wees creatief en verras je mede-clubleden met een item.
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BMC Jubileummiddag
Om ons 40-jarig bestaan te vieren is 2 juni ingeruimd
hier aandacht aan te besteden.
Dit gaan gebeuren in de vorm van een toerrit die per
motor of auto gereden kan worden.
Na de rit wordt iedereen weer terug verwacht in het
clubhuis voor een drankje in aanloop naar een buffet
die zal worden opgesteld in De Kleurvogel.
Om 12u staat de koffie met lekkers klaar. Vanaf 13u
start van de toerrit.
Het buffet zal om 19u worden geopend. Aansluitend
een ijsbuffet en koffie.
Hiervoor kun je je nog opgeven tot 26 mei bij Els of
Karin.
Tot nu toe hebben zich opgegeven:
Onno, Akke, Ruben, Bianca, Gert, Bert, Henk, Hetty,
Marcel, Johnny, Jaap.
Het spreekt voor zich dat het leuk zou zijn als zoveel
mogelijk leden deelnemen aan deze festiviteit.
Namens het bestuur,
Karin.
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VOOR WIE EENS WAT ANDERS WIL
Nieuw in motorland is de Yamaha Niké, een
driewielmotor waar je een motorrijbewijs voor moet
hebben. Ideaal voor wie om bijvoorbeeld medische
redenen niet meer op twee wielen kan rijden.
Nadelen: te breed voor filerijden.
Maximale hellingshoek, lastig te stallen en hogere
onderhoudskosten.
Benieuwd wanneer deze fiets in het straatbeeld gaat

komen.
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Koffie

Toeren

Smikkelen

De temperatuur gaat gelukkig langzaam weer omhoog,
en de zomerse dagen komen steeds dichter bij.
Dus ook tijd om alvast de datum van de BBQ in je
agenda te zetten nl. zaterdag 23 juni.
Natuurlijk beginnen we de zaterdagmorgen tussen
10.00 en 11.00 met een heerlijk bakkie koffie met
versnapering, en vertellen elkaar de laatste nieuwtjes.
Om 11.00 vertrekken we onder begeleiding van de
toercommissie voor een prachtige toertocht, en
onderweg een lunch voor eigen rekening.
Om 18.00 steken we de BBQ aan, en kunnen we gaan
genieten van een heerlijk tap biertje, een wijntje,
radler 0% of een glaasje fris. Natuurlijk een heerlijk
stukje vlees, stokbrood, salade, sausjes, en ijs.
Voor leden is dit E15,- pp en voor niet leden
E18,- pp incl.drank.
Opgeven kan t/m zondag 17 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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100 mijl of natte neus.
Ik zat in een dilemma. T was al vier dagen bloedmooi
weer geweest, en deze zondag zou de laatste mooie
dag worden. En vanuit Dedemsvaart werd de 100
mijlentocht van MC de Mijlentellers verreden.
Maar… ook word deze 22e april de ‘natte neuzen’
wandeling van de Beagleclub gehouden in Uchgelen.
En dat is ook elk jaar errug leuk met tientallen Beagles
die de boel onveilig maken op Landgoed ’t Leesten.
Maar aangezien je elke dag kan wandelen met de
haarbal, en ik nog niet met de VUT, pensioen,
afgekeurd of werkeloos ben, en dus niet elke dag kan
toeren, was het helaas haarbal, de XJR wint.
De mijlentellers hebben een prachtig clubhuis in
Dedemsvaart, op een industrieterrein, waar helemaal
niemand last van je heeft. Na koffie met cake ging het
noord-west via De Wijk, Ruinerwold en het
Steenwijkerland. Een fantastisch mooie route.
Zeer rustig op de weg, echt genieten.
Tot ik ineens behoorlijk schrok.

Dat scheelde maar een
letter, of ik was er geweest!!
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Verderop bleek het dat er in de toercommissie van de
Mijlentellers een dwaas zit die het leuk vind om met
een wegmotor af en toe een stukje onverhard mee te
pakken. Mij heb je daar niet mee, want ik ben ook zo’n

dwaas.
Ik twijfelde eerst nog, maar het zat ECHT in de route.
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Oldemarkt, langs een waterbuffel farm, Nijetrijne,
Langelille, we reden om Nationaal Park de Weerribben
heen. Bij Blokzijl was de fun echter over, want we
reden Flevoland in. Je kent het wel, lange rechte
wegen met als enige pluspunt nu, de gekleurde
bloemenvelden. En… hoe langer en rechter de weg,
hoe meer het gas richting de stuit, want dan verveel ik
me.
Via de Ramspolbrug weer de bewoonde wereld in, en
via IJsselmuiden naar Genemuiden. Dat was weer wel
een prachtig stuk rijden door het Zwartewaterland.
Bij Rouveen de A28 over en het laatste stuk terug naar
Dedemsvaart. Dat van 100 mijlen was trouwens een
beetje gejokt, want het bleek 205 km te zijn, maar
vooruit. Het was voor 85% een schitterende route.

Grtjs, Onno.
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Cashback.
Er zijn samenzweringen om ons, de consumenten,
hèlemaal gek te maken. Stapelgek, knettergek, gillend
gek, opnamerijp-gek. Er zit een kwaadaardige
organisatie achter van bedrijven, importeurs en
winkels die nu ‘shop’ heten en die aan ‘retail’ doen.
(moeilijk woord voor verkopen).
Een voorbeeld van zo’n samenzwering is ‘cashback’.
U denkt nu: ‘Das toch gewoon oer-hollandse korting op
een aangeschaft product?’
Daar laat ik een oer-hollands ‘Ammehoela’ op volgen.
Ik zal uitleggen hoe het zit.
In een winkel hing een prijskaartje van 599,-- aan een
degelijke Duitse wasmachine. En erboven stond een
bord met ‘Cashback-actie!!’ Honderd euries terug!!
Nu weten we natuurlijk allebei wel dat ze eerst de prijs
verhoogd hebben naar 599,--. Want als je zo maar
bijna 1/5 van de prijs kunt teruggeven en er dan nog
aan verdiend, dan is zo’n kortingsactie waarschijnlijk
een sigaar uit eigen doos. En… die sigaar krijg je niet
bij de kassa. Welnee, die krijg je pas na thuisbezorging
van het product.
Want dan moet je thuis achter je pc en printer zelf de
nota’s scannen, de site van de fabrikant opzoeken, de
‘cashback-actie’ aanklikken – die een half uur
onbereikbaar is – dan allerlei gegevens invullen waar
ze geen reet mee te maken hebben (naam, adres,
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leeftijd, telefoonnummer, emailadres, herhaling
emailadres, bankrekeningnummer, herhaling
bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, of je al
eerder iets van t zelfde merk gekocht heb, of je
tevreden bent, of je een review wilt schrijven……)
Je wilt gewoon dat geld!! Geen nieuwsbrieven, geen
reviews, geen gelul…….!!
Maar als je iets niet invult, omdat ze niets met je
gezinssamenstelling te maken hebben, kan je naar je
cashback fluiten! Je zit nu al een uur vloekend achter
de pc, en nu kom je bij ‘upload aankoopnota’, en als je
dat met een zucht van verlichting voor mekaar hebt
gekregen volgt ‘upload streepjescode’. Te vinden op de
verpakking, die je al in de papier-kliko gedonderd hebt
natuurlijk! En die is net vanochtend geleegd.
Wanneer je het cashback-formulier dan woedend
zonder streepjescode wilt versturen, is het hele
formulier ineens van je scherm verdwenen.
En als je dan roept: ‘Steek die cashback dan maar in
je….!’, en je geeft het op, is dat precies wat ze willen.
-

-

-

-

-
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Oranjerit 2018. (de 39e)

(1)

Er bleek wat onduidelijkheid te zijn over mijn
medewerking deze dag. Want toen ik even na negenen
bij ‘de Kleurvogel’ aankwam om de Oranjerit te gaan
rijden bleek dat Els me ’s morgens vroeg aan de
inschrijftafel had verwacht. Ikzelf had aangenomen dat
dezelfde bezetting als vorig jaar er zou zijn,
(ivm 5-ploegenrooster en nachtdienst had ik toen
betijds afgezegd) en omdat ik afgelopen week ook
nachtdienst had gedraaid (en dan eigenlijk nooit van te
voren weet of ik me fit genoeg voel om te gaan rijden)
hadden we het er domweg niet over gehad.
Maar zelfs zonder mij (of dankzij mijn afwezigheid)
draaide het Oranjeritorganisatiecomite vandaag als
een geoliede machine.
Ruben als Garmin-expert, Els als natje/droogje
specialist, en Karin als ½ financieel ontvanger en ½
algemeen coordinator.
Na het inladen van Lieke (Garmin-stem) ging ik alleen
op pad. Jan had nog gevraagd of ik met hun (Jan,
Paul, Marcel) mee reed, maar ik wilde vanmiddag nog
even langs moeders en was van plan om in 1 keer
door te gassen, vandaar.
De Eembrug over en langs de Eem naar Eemdijk, en
dan Bunschoten. En daar begon het Oranje-gedonder
al. De doorgaande weg afgesloten ivm een optocht.
Dus door een woonwijk om al het gepeupel te
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ontwijken. Via Nijkerk de Flevopolder in, en langs het
Wolderwied naar Harderwijk.
Daar had de Garmin kuren, en miste ik een afslag
zodat ik op de A28 terechtkwam. En de 1e afrit was
pas bij Nunspeet!! Vandaar de route weer opgezocht
langs het Veluwemeer richting Doornspijk.
Via enkele prachtig mooie smalle kronkelweggetjes
kwam ik ergens bij t Harde terecht en kreeg de Garmin
weer kuren. Ik moest m opnieuw opstarten om de
route weer te kunnen vinden. Dat kostte enige moeite
maar lukte gelukkig wel. Toen de Veluwe op.
Eerst denk je….weer die Veluwe, die ken ik onderhand
wel….. Maar als je er eenmaal rijd is het toch altijd
weer een prachtige omgeving. Zeker bij

Kasteel Staverden.
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Garderen, Stroe, Kootwijkerbroek, en ff later ging het
weer mis. Ik werd weer de snelweg opgestuurd.
Gelukkig was nu de 1e afslag (Barneveld) maar even
verderop en kwam ik langs het welbekende ‘Ei’ weer
op weg naar de juiste route. Het laatste deel bij
Amersfoort langs de rand van Vathorst ging weer
prima, en uiteindelijk na 185,5 km was ik weer terug.
Na ‘controle’ door Ruben bleek ik ook nog een lus
boven Elburg, bij Oldebroek, gemist te hebben.
Maar niet gemist heb ik deze hertenkop.

Maar waar ik de foto exact
gemaakt heb zou ik niet meer kunnen zeggen.
Na de rit inderdaad nog even bij moeders in
Kerkelanden langs geweest voor een bakkie met
Oranjetompouce, en daarna de kortste weg naar
Zwolle. (Laren, Blaricum, Hollandse Brug,
25

Fleeeeeeevoland, Dronten, stukje A50, IJsselmuiden,
s’Heerenbroek en thuis………)
Rest mij nog om het illustere Kleurvogel-drietal van
harte te bedanken voor deze dag. Koffie: Lekker.
Cake: Lekker. Pashoesje BMC: leuk.
Route: Mooi en afwisselend.
Inschrijvingen: 92, waarvan 6 BMC-ers.
Grtjs, Onno.
-

-

-

-

-
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Het was geweldig

(Oranjerit 2)

Als Karin en Ruben de route op papier en in de garmin
hebben gezet, neemt Jan de taak over om de rit na te
rijden, de foutjes er uit te halen en desnoods de
puntjes op de i te zetten. We zijn er klaar voor, de
weer goden zijn met ons vandaag, dus daar kan het
niet aan liggen. Om 7.00 zijn Karin, Ruben en dit
persoontje al in de Kleurvogel aanwezig, waarom zo
vroeg hoor ik jullie zeggen, nou, de pijlen ophangen,
tafels en stoelen gezellig neer zetten, vlaggen
ophangen, de pc opstarten, vele liters koffie en thee
zetten, cake snijden, etc. etc.
Al even voor 8 uur komt de eerste rijder binnen, en als
hij net aan de koffie zit, loopt de Kleurvogel al snel vol,
wat een mensen, een sfeertje waar je u tegen zegt.
Oude bekende, maar ook personen die we nog nooit
hier gezien hebben, heerlijk. Karin en Ruben zijn een
gestroomlijnd koppeltje saampjes.
En ik schenk met genoegen liters koffie en thee in de
vrolijke koffie bekers, normaal drinken we met het
team tussen door een bakkie koffie, maar het is de
hele ochtend zo druk, dat dit niet mogelijk is.
Als de laatste rijder weg is hebben we tijd voor een
snelle lunch, verzorgt door catering bedrijf ‘De
Goudkust’ uit Eemnes.
En je hoor, de eerste rijders zijn er alweer, wat een
grijns op hun gezicht, een en al complimenten, wat
een prachtige rit, Karin en Ruben stralen van oor tot
oor, dat doet een mens goed. Maar wat ook opvalt dat
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er zoveel mensen nog gezellig na blijven praten onder
het genot van koffie, of fris.
Laten we niet vergeten om Hetty, Henk, en Fred te
bedanken voor de belangstelling, die even langs
komen om ons te onder steunen. De opkomst van
eigen leden is geweldig, Gerard, John, Onno, Jan, Paul
en Marcel, hebben de rit gereden.
Langzaam zijn de laatste vertrokken, en gaan we
beginnen op te ruimen, onder tussen praten we nog na
over de geweldige Oranje rit, 86 inschrijvingen, 3
leden voor de koffie, 6 leden die de rit gereden
hebben.
Het zit er weer op, moe maar voldaan sluiten we de
Kleurvogel, Karin en Ruben bedankt voor jullie inzet,
het was top.
Els
-

-

-

-

-

-

-

-

-

De Schaffelaar toertocht
Zaterdag morgen, eerst naar de Brink om te kijken of
er nog liefhebbers zijn die mee gaan naar Stroe om de
clubrit te rijden, helaas niemand, maar het is 5 mei,
dus veel activiteiten in het gehele land, en ook daar is
belang stelling voor.
In Stroe zitten Onno en Ruben al aan de koffie, snel
inschrijven, en rijden maar.
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De eerste kms gaan via Stroe, Nijkerk, Putten, Horst
en Ermelo, via de Veluwe bekend gebied voor ons,
maar als de zon door de nog jonge bladeren schijnt,
geniet ik van de speling van de natuur. Na Nunspeet,
gaan we via mooie smalle, slingerweggetjes naar
Doornspijk, ‘t Harde, en Wapenveld, opletten geblazen
overal veel troep, los grint en zand op de weg.
Na een km of 70, vraag me niet waar het was, zijn we
even gestopt voor een heerlijke lunch, dat smaakt, een
mens heeft zo iets op zijn tijd nodig.
Bij Wijhe nemen we de pont, en vervolgen onze weg
via Boerhaar, Olst, Diepenveen naar Deventer, deze
omgeving is en blijft altijd mooi.
Net voor de IJsselbrug buigen we af ri. Wilp, Twello,
Posterenk ri. Apeldoorn.
De route gaat langzaam weer terug, en via Lieren naar
Beekbergen, wat zie ik tot mijn verbazing op een
straatnaambordje staat ‘De Els’, het zal toch niet waar
zijn,2 sec.loze gedachten, nee dit gaat niet over mij.
De rit is afwisselend, dat verveelt gelukkig nooit, en
via Ugchelen, Hoog Soeren, naar Garderen om weer
Stroe binnen te rijden.
We drinken nog wat, en Onno en Ruben gaan alvast ri.
huis, ik raak aan de praat met een dame die ik al lang
niet gezien hebt, zo, het is mooi geweest voor
vandaag, nog wat vocht in de tank, en de laatste kms
naar Eemnes.
Het was een geweldige dag, Onno en Ruben bedankt.
Els.
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Op t pontje naar Wijhe.
-

-

-

-
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Oranjerit op Koningsdag (3)
Het blijft altijd weer één grote verrassing: hoeveel
rijders trekken wij dit jaar.
Ondanks het mailen van alle clubs die op de
toerkalender van het LOOT en de KNMV staan en
meldingen op diverse sites, is Koningsdag onderdeel
van een lang weekend dat ook zeer geschikt is naar
een Eifel, Moezel of Ardennen te gaan.
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Voor een groot deel van Nederland valt Koningsdag
midden in de meivakantie. Hoewel de gemiddelde
rijder al lang uit de kinderen is zijn er vast ook rijders
met een tweede leg waardoor men met 1 of 2 weken
vakantie andere plannen heeft.
De wekker gaat vroeg en om kwart over 6 rij ik de wijk
uit waar het, op een enkele marktkraamopbouwer na,
nog heel rustig is. Het is fris maar het vriest in
tegenstelling tot vorig jaar gelukkig niet.
Toch is het lekker dat Els de kachel in de Kleurvogel
heeft opgepookt en het koffieapparaat al staat te
pruttelen. Ruben sluit het GPS zenuwcentrum aan en
bindt in de buurt nog een paar pijlen aan een hek of
paal vast. Ook de blauwe BMC vlag wordt gehesen.
Els bemand als doorgewinterde koffieschenker en
cakesnijder de keuken, Ruben de GPS-downloadtafel.
Ikzelf zou vliegende keep zijn tussen inschrijftafel en
keuken, maar het blijft bij het eerste want dat is voor
Ruben niet te combineren.
Normaliter drinken wij voor de eerste rijders zich
melden, altijd eerst een bakkie vergezeld van
(ter verhoging van de Koninklijke feestvreugde) een
oranje-tompouce of moorkop.
Daar komen wij deze editie helemaal niet aan toe.
De eerste rijder komt net voor achten binnen en vrij
kort daarna begint de verdere aanloop.
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We starten de dag eigenlijk al met 12
voorinschrijvingen. Meer dan ooit tevoren zijn wij
gebeld en gemaild voor informatie. Dat beloof wat.
Opvallend is dat wij een aantal oude bekenden zien die
al jaren niet meer bij ons zijn geweest. Daarentegen
zien wij ook een aantal nieuwkomers en veel trouwe
rijders.
Ruben heeft het druk zat met 2 pc’s waar op
hoogtijmomenten maar liefst 4 apparaten aan liggen te
laden. Verder zijn er nog een paar navi’s die speciale
behandeling behoeven.
Nadat de feestpouce is genuttigd komen Henk en Hetty
binnen die ieder jaar wel even langskomen.
Net als de broodjes voor de lunch zijn gesmeerd en de
laatsten zojuist zijn vertrokken (gehinderd door pech
met een benzinedop die niet open wilde), komen de
eersten alweer terug. Ik had even gehoopt de 100
deelnemers aan te tikken, maar met 92 rijders
inclusief 6 BMC-ers mogen wij de handjes dichtknijpen.
Nog even een overzicht voor de Oranjeritstatistieken:
De oudste rijder is 80, de jongste 36.
Geboortejaar 1961 levert de meeste rijders.
1963, 6 en 1959, 1956 en 1946 zijn goed voor 5
rijders. 57 rijders zijn lid van een motorclub.
20 clubs zijn vertegenwoordigd. MC Promotie uit
Zaandijk is de grootste club met 11 rijders.
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Motovatie met 9. BMC met 6 rijders en 3 in de
Kleurvogel, dus ook 9. De Boreftse 4.
De Schaffelaar 4. MC Mios 4.
Men komt het meest met een BMW namelijk 22. Honda
met 17. Yamaha 14. Kawasaki 6. Harley Davidson 5.
Suzuki 4. Triumph 4. Moto Guzzi 2. Buell 1.
Terugkijkend op deze geslaagde editie kijk ik nu al uit
naar 2019 voor de 40e Oranjerit.
Karin.
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Clubweekend
De inschrijftermijn voor het clubweekend is verstreken
en de teller is blijven steken op 7 inschrijvingen.
Dat betekend dat een woning definitief geboekt kan
gaan worden gebaseerd op dit aantal.
Buiten een paar woningen die Ruben heeft gezien is
ook Onno is met een leuk voorstel gekomen.
Kortom: daar komen wij zeker wel uit.
Details volgen zodra er meer bekend is.
Omdat in juli en augustus geen clubblad wordt
uitgegeven zullen wij alle deelnemers per mail
berichten waar en hoe laat wordt afgereisd naar de
bestemming.
De toercommissie.
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Even naar Spanje.
Peter en Paul de Vries zijn in April naar Orihuela Costa
gereden.
Op 21 april, toen ik mij afvroeg of zij al zouden zijn
vertrokken, ontving ik een appje met de gereden route
en een foto-impressie.

21-04-18, 08:41
Hoi Karin en via jou overige clubleden.
Inmiddels een paar dagen in het huis in Spanje (plaats
Orihuela Costa). Voorspoedige reis gehad in 4 dagen.
Is eigenlijk te kort. 5 dagen is beter volgens onze
ervaring. We hebben rond 2300 km afgelegd.
Toeren nu in de omgeving.
Weer (zon en temp) is minder dan bij jullie maar vanaf
vandaag zou het anders kunnen gaan worden.
Zijn gereden via Breda naar Antwerpen Brussel en via
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Mons naar Maubeuge (Fr) Laon Soissons naar Parijs
over de N2. Vlak voor Parijs de rondweg A104
genomen en deze na 75 km bij Arpajon verlaten en
overgegaan op de N20.

21-04-18, 09:07
Deze weg wordt een 30 km voorbij Parijs de D2020
maar is dezelfde.
Gaat naar Orleans en verder door naar Vierzon.
In Saran (voorstadje van Orleans) geslapen.
2e dag begonnen met koffiedrinken in Salbris en
doorgereden naar Vierzon en daar de tolvrije A20
genomen. Bij Brive vlak voordat A20 weer tol wordt
eraf gegaan en toen binnendoor via Cahors naar
Montauban voor 2e overnachting.
De 3e dag prachtige rit recht op de Pyreneeën af.
Flink wat haarspelden moeten nemen en toen door een
tunnel van 3 km zo Spanje in. Uiteindelijk via grote
wegen in Spanje (Huesca, Zaragoza, Valencia,
Alicante, Torrevieja) naar Orihuela Costa.
3e overnachting tussen Zaragoza en Valencia.
Flinke zit geweest dus. Onze billen waren inmiddels
biefstukjes geworden. 25.4 weer retour.
Welke weg zien we nog.
Hieronder nog wat impressiefoto's.
Groeten uit Spanje ook namens Paul, Peter.
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25-04-18, 09:23 2e dag op de terugweg. Rijden op de
Pyreneeën af. Zo door tunnel van 8.6 km en dan in
Frankrijk.
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