Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Met de intrede van de eerste vorst is het glibberige
ruitenkrabseizoen weer begonnen.
Daar dacht ik, toen ik vele jaren ook nog ‘s winters op
de motor stapte, in eerste instantie geen last van te
hebben.
Mijn tweede BMW (een R100/RT) had echter een flink
scherm dat zonder krabben geen enkel zicht bood.
Ook was het geen overbodige actie mijn buddysit
vorstvrij te houden. Het gebeurd je namelijk maar één
keer om van het zadel af te glijden, waarna je dat
nooit meer vergeet te doen. Gelukkig had ik goede
kachels aan boord; die twee dwarse cilinders die mijn
voeten en benen heerlijk op temperatuur hielden.
Het was dan ook even wennen toen ik overstapte op
een Transalp. Die gaf een stuk minder beschutting en
hield ook de voetjes niet warm.
Velen van ons rijden niet (meer) in de winter zodat de
boel wordt gestald, aan de lader gaat en een paar
maandjes rust krijgt.
Dat betekend ook dat de toerboekjes weer kunnen
worden ingeleverd.
De komende 4 maanden zijn de enige BMC-activiteiten
de clubavonden waarvan november altijd traditioneel
fotoavond was.
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Laten wij deze gewoonte weer in ere herstellen dus;
haal alle plak- en fotoboeken of andere fotodragers
tevoorschijn en neem deze mee op 19 november.
Paul en Marcel zorgen ervoor dat vanaf 20.30u de
koffie warm staat en het bier koud.
Karin
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Een kleine jongen en een klein meisje zitten samen in
bad.
Opeens kijkt het meisje naar beneden en zegt : Mag ik
dat eens aanraken ?
Neen, zegt de jongen, ge hebt het uwe al afgebroken,
van het mijne blijft ge af !!
"Verdorie" vloekt de koffie, "ik sta hier al 5 minuten
heet te zijn, en niemand die mij pakt.
"Had dat dan gezegd" zegt de thee, "ik sta hier al 5
minuten te trekken".
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

6 december 2016.
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Zaterdag 19 november.
Bardienst:Paul en Marcel.
Aanvang 20.00 uur.
‘de Kleurvogel’, Tolweg 1, Baarn.
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Waarschijnlijk……
Deze 50e clubrit uit het bestaan van de Baarnsche mc
begon (in Zwolle althans) met een strak opkomende
koperen ploert. Ik kon het niet laten om daar, net van
huis weg, een foto van te maken met m’n eigen
mechanische ploert op de voorgrond natuurlijk.

Ik was om 08.30 uur
weggereden, net als de starttijd vanaf de Brink en kon
op t gemakkie richting Zutphen. Via de A50 en
genieten van de prachtige herfstkleuren in de natuur.
Helaas vervaagden die kleuren snel, en na Epe was het
alleen nog maar MIST!!
Waarom is toch nog steeds niet die ruitenwisser op dat
helmvizier uitgevonden??
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Ik had weliswaar het vizier thuis behandeld met
Rain-x, wat het vizier superglad maakt zodat de
druppels eraf vliegen, maar tegen mist is niets
opgewassen. De 100km/uur was net te doen ivm de
schamele kijk-afstand.
Bij Apeldoorn afslag Zutphen genomen, en even
gestopt om de handen weer in beweging te krijgen.
Het was namelijk ook nog verrekte koud!
(fijn he, zo’n hobby op de zondag….)
Binnendoor verder, maar dat was ook geen succes.
Door de geringe rij-snelheid waait het vizier dan weer
niet schoon!! Dus ik was blij dat ik bij een auto met
brandend mist-achterlicht kon aanhaken tot in
Zutphen. Daar waren bij MTC Bicyclette al enige
motoren verzameld, en gelukkig brandde de kachel
volop.
Na enige tijd arriveerde ook de Baarnsche delegatie die
bestond uit Ruben, Paul en Jan. Na wat bakkies koffie
gingen we op pad voor deze ‘Bokkenrit’ met de hoop
dat de mist snel zou verdwijnen.
Die hoop bleek ijdel. En vandaar ook de titel van dit
schrijven. Want uitgaande van het soort wegen waar
we over reden, het aantal bochten, en het feit dat je
op het Garmin scherm soms wat blauws (water) langs
zag komen doet vermoeden dat het een hele mooie rit
was. Wij hebben daar echter niets van meegekregen.
Je moet je zo focussen op je voorganger en de
opdoemende verkeerssituaties dat de omgeving (die
toch al niet te zien is) niet echt je aandacht heeft.
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Op een gegeven moment haperde de Garmin van de
reislijer (Ruben) en moest ik even het voortouw
nemen. Prompt miste ik even later een weg en
kwamen we voor een stuk onverhard te staan waarvan
aan het eind de route weer te zien was. Het was een
stuk verharde leemweg, dus vooruit, we rijden gewoon
door. Helaas bleek de laatste 50 meter door
landbouwvoertuigen aan blubber gereden te zijn, dus
dat werd klunen.

Zonder omvallen haalden we alle vier
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de verharde weg, en daar werd de spanning even
weggepist. Ik werd later nog beschuldigd van het
express gemist hebben van de afslag zodat we de ‘met
de Mijnhoutoer gemiste onverharde wegen’ vandaag
konden inhalen, maar ik kan jullie verzekeren dat dàt
niet het geval was. Het was puur toeval;)
En eindelijk, ruim na elven kwam daar eindelijk de zon
af en toe door het mistveld heenkijken. De lunch was
in Goor, bij Grand cafe de Zon. Prima eten, alleen was
Ruben’s warme chocomel koud. Dus verzocht hij om
het even op te warmen. Logisch. Echter, toen hij het
terugkreeg was het weer te heet en wilde hij de
serveerster weer roepen om even te komen blazen…..
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Tijdens de lunch bleek alle mist weggestraald door de
zon, dus het parkeren voor de kerk had geholpen.
(onze lieve heer waardeert dat wel, zo’n 5000 cc aan
motoren voor z’n deur.)
Het restant van de rit werd wat ontspannender
verreden, met prachtige uitzichten en een heerlijk
zonnetje. Jammer wel dat ik tijdens deze ‘Bokkenrit’
geen enkele bok gezien heb. Wel een overstekende
witte pauw, 4 beagles, 2 bordercollies, wat
stoeprandneukertjes, een lama, schapen, koeien, een
enkele roofvogel, en wat loslopend sportief vrouwvolk,
wat natuurlijk altijd leuk om te zien is.
Of zou de naam van de rit betrekking hebben op het
motorvolk wat op zo’n toertocht afkomt? Dan kunnen
ze het beter de Ouwe Bokkentocht noemen. Want grijs
is de overheersende kleur. (en kaal, besef ik, kijkend
naar de foto op de vorige pagina).
Maar dat doet er allemaal niet toe, het gaat erom dat
je met gelijkgestemden schik heb. En dat je eenmaal
weer veilig thuis, tevreden onder de warme douche
staat.
Rest mij nog de mede-rijders te bedanken voor de
gezelligheid. En de toercommissie te bedanken voor
het afgelopen seizoen, aangezien dat nu toertechnisch
is afgelopen.
Groetjes, Onno.
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In de maand november is jarig:

Mark Hazekamp en
Onno Mijnhout.
Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Ander vervoer.
De kogel is door de kerk.
Na lang twijfelen heb ik mijn xjr ingeruild voor ander
vervoer. Ik reed eigenlijk al een tijdje niet meer zo
lekker rond. Elke keer dat tanken, fossiele brandstof is
niet oneindig voorradig, en met de uitstoot van je
uitlaatgassen help je mee aan de opwarming van de
aarde.
Elektrisch rijden lijkt me echter ook niets, altijd dat
gekloot met opladen, en helemaal geen geluid.
Maar nu heb ik een alternatief gevonden, en ook nog
bijna hetzelfde merk als m’n xjr.
De garage hoeft maar 2 m2 groot te zijn, de zithoogte
is wel wat hoger, maar voor mij geen probleem.
Geen benzine, milieuvriendelijke uitstoot, buddy- en
handvatverwarming, mogelijkheid voor zadeltassen.
En je kunt s’winters gewoon doorrijden want pekel
heeft geen vat op dit vervoermiddel.
Alle schoonmaakmiddelen, kettingvet, olie kunnen de
deur uit. Kortom, bijna alleen maar voordelen.
Na een ritje met een motormaat heb ik wel een nadeel
ontdekt, want het ging niet zo hard. Hij moest
regelmatig op me wachten. Maar die snelheid is bij
clubritten toch geen probleem…….;)
Zie verderop in dit blad voor een foto. Grt, Onno.
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Xperts voor alle rondreizen, vliegreizen, motor- en autoreizen,
busreizen, singlereizen, stedenreizen, vliegtickets, overtochten,
huurmotoren en auto's, appartement, hotels en bungalows en wat
maar denkbaar is waar ook ter wereld.
VX Reisbureau Dream Travel
Meenthof 45
1241 CZ KORTENHOEF
T 035 - 656 85 85
E kortenhoef@vx.nl
W www.vx.nl/kortenhoef
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Lidmaatschap 2017
Beste leden, het is alweer zover, het lidmaatschap
over 2017 mag weer worden betaald.
Dit kan tijdens de clubavonden of over maken naar
bankrekening nummer.Het bedrag is E 30,- p.p,
a.u.b. betalen voor 1 maart 2017.
Els
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Sex.
Een bericht uit de krant half oktober.
‘Vrouwelijke purser heeft haar sex-avontuurtjes in haar
dagboek beschreven. Haar echtgenoot heeft dat
gevonden en dreigt een en ander openbaar te maken.’
Ik zat in de herfstvakantie in vlucht DP6969 van
Transavia en vroeg me toch af waar je in een
Transaviavliegtuig seks kunt hebben.
De stoelen zitten oncomfortabel, en met je hoofd naar
beneden kom je het uitklaptafeltje tegen en zit je met
je kop klem tegen het tijdschriftenvak.
Penetreren in de pantry is ook erg krap, en op het
toilet moet je een erg flexibel lijf hebben, want anders
ben je zo het kraantje aan het coïteren.
Eigenlijk blijft dan alleen de cockpit over.
Qua naam wel de perfecte plek om een geslachtdeel te
activeren.
We worden welkom geheten door purser Gerda Graag
die spreekt namens gezagvoerder Stavast en de hele
bemanning. Je vraagt je dan toch af of zij de purser is
die flink tekeergaat met haar collega’s, zowel in het
vliegtuig als tijdens de tussenstops.
Transavia zegt in de media ‘dat de passagiers niet in
gevaar zijn gebracht’ tijdens de capriolen.
Gerda klikt intussen vrolijk op haar passagiers-tellertje
en gaat soepeltjes zitten tijdens het opstijgen. Ze kijkt
wat nietszeggend voor zich uit, maar is ondertussen
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natuurlijk al aan het bedenken hoeveel keer en met
wie ze het vandaag gaat doen. Gedurende de vlucht
hou ik haar in de gaten, en als ze weer in ons deel van
het vliegtuig terugkeert van ‘andere bezigheden’, lacht
ze schalks en trekt haar groene vestje recht. Heeft ze
haar sjaaltje nou anders geknoopt? Heeft ze daar het
kwakkie van de co-piloot mee weggeveegd?
Ik heb een biertje en wat te kanen besteld, en na even
komt ze op me af. ‘Wilt u nog seks?’
Pardon? Versta ik het nou goed?
Oh, nee, of ik nog snacks wil.
Ja, doe maar borrelnootjes….en we vervolgen de saaie
vlucht. Niks aan de hand, zelfs geen turbulentie.
Het is meer een kwestie van ‘de wens is de vader van
de gedachte’.
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Beste leden,
Zoals jullie weten is er elke clubavond een bardienst.
De laatste tijd wordt die steeds door Els verzorgd.
Maar het zou ook wel eens 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 opruimd, en de toiletten even nakijkt.
Vandaar dat we jullie oproepen om je op te geven voor
een bardienst.
Denk er even over, en kijk even in de agenda.
17 december …..?.....
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.
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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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Das lang gelejuh…..
In deze rubriek komen foto’s langs van leden.
Sommigen van heeeel lang geleden, andere meer
recent. Herken je jezelf nog??
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(rechts op de foto ben ik)
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Wat men je NIET vertelde tijdens de vele
geschiedenislessen.
De volgende keer dat je je handen wast, en je vindt de
temperatuur van het water niet echt aangenaam, denk
er dan eens aan hoe het er ooit aan toeging... Hier
volgen een aantal feiten uit de jaren 1500 :
*De meeste mensen huwden in juni, omdat ze hun
jaarlijks bad namen in mei, en dus in juni nog redelijk
fris roken. Tegen die tijd begon men echter toch al
lichtelijk te stinken, en dus droeg de bruid een
boeketje bloemen om haar lichaamsgeur te verbergen.
Daar komt dus het gebruik vandaan dat ook vandaag
nog de bruid een bruidsboeket draagt.
*Een bad bestond uit een grote kuip die gevuld werd
met heet water. De heer des huizes genoot het
privilege van het schone water, daarna volgden de
zoons en andere mannen die deel uitmaakten van het
huishouden, dan de vrouwen, en tenslotte de kinderen.
De baby's waren als laatsten aan de beurt. Tegen die
tijd was het water zo vuil dat je er makkelijk iemand in
kon kwijtraken.... Vandaar de uitdrukking "de baby
met het badwater weggooien".
*In die tijd kookte men in de keuken in een grote ketel
die altijd boven het vuur hing. Elke dag werd het vuur
aangestoken, en werden er ingrediënten toegevoegd
aan de ketel. Men at meestal groenten, en weinig
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vlees. Men at deze stoofpot 's avonds, en liet het
overschot in de ketel. Dit werd dan 's nachts koud, en
's anderendaags begon men gewoon opnieuw.
Zo zaten er in hun stoofpot vaak dingen die er al heel
lang inzaten...
Als aan het einde van de dag de pot soms leeg was en
de hond likte de restjes, dan kon je dus ook de hond in
de pot vinden, wanneer je te laat voor het eten kwam!
Of zou dit toch een andere oorsprong hebben??
*Wie geld had, kon zich tinnen borden veroorloven.
Voedsel met een hoge zuurtegraad zorgde er voor dat
een beetje van het lood in het voedsel terecht kwam,
wat vaak tot een loodvergiftiging en de dood leidde.
Dit gebeurde het meest met tomaten, waardoor
tomaten de volgende +/- 400 jaar als giftig werden
beschouwd. Brood werd verdeeld volgens je sociale
status. Arbeiders kregen de aangebrande bodem van
het brood, het gezin at het middendeel op en gasten
kregen de bovenste, krokante korst.*
*Men gebruikte loden bekers om bier of whisky te
drinken.. Die combinatie zorgde er soms voor dat de
drinker een aantal dagen buiten westen was! Als de
dronkaard dan bewusteloos gevonden werd langs de
straat, werd hij vaak gereed gemaakt om te worden
begraven . Hij werd een aantal dagen op de
keukentafel gelegd, en de familie at en dronk aan
diezelfde tafel, en wachtte af of hij nog wakker zou
worden. Vandaar het gebruik van de doodswake.*
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*Engelse kerkhoven waren overvol door diverse
epidemieën, en de bevolking vond geen plaats meer
om de doden te begraven, dus werden er kisten
uitgegraven en de beenderen naar een beenderhuis
overgebracht, zodat ze de graven konden
hergebruiken. Bij het heropenen van deze kisten,
ontdekten ze dat er bij 1 op 25 aan de binnenkant was
gekrabd, ze beseften dat ze levenden hadden
begraven. Van toen af werd er een touwtje rond de
pols van een lijk gebonden, dat omhoog leidde en
verbonden was met een belletje boven de grond.
Iemand moest dan heel de nacht op het kerkhof zitten
om te horen of de bel rinkelde. En zo werd er wel eens
iemand "gered door de bel".

Wie zei er ook alweer dat geschiedenis saai was...?
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