Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Tijd is een begrip dat ieder mensenleven bepaald. Ons leven hangt van tijd
aan elkaar.
Tijd is overal. Je moet altijd op tijd zijn. Je hebt vrije tijd, werktijd.
Tijd kan dringen. Tijd kan vliegen. Je kunt tijd verdrijven. Je kunt de tijd
nemen.
Je hebt mensen die nooit tijd hebben. Anderen hebben alle tijd van de
wereld.
Geen tijd. Tijd zat. Zeeën van tijd.
Onze taal loopt over van woorden die het woord tijd in zich hebben als
tijdstip, rijtijd, tijdwaarneming, starttijd, eindtijd, zomertijd, wintertijd,
tijdsdruk, tijdzone.
Soms is het tijd om te vertrekken of is de tijd eenvoudigweg om.
Dan is er ineens geen tijd meer. Dan krijg je ineens geen tijd meer. Dan is
de tijd gekomen.
Dan is het tijd om het anker te lichten. Dan ben je, wat Henk op 1
november is overkomen, om het in Betuws dialect te zeggen ‘Kepot´.
Dan ben je niet meer in de tijd maar ineens uit de tijd.

Ik wens Hetty en familie namens de hele club veel sterkte met het verlies
van Henk.
Karin
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Henk Ruisch.

Donderdag 1 november j.l. is Henk overleden.
Enkele maanden geleden kreeg Henk te horen dat
hij niet lang meer te leven had.
De tijd daarna hebben Hetty en Henk goed besteed
met diverse uitjes om de tijd samen en met familie
optimaal te benutten, en het regelen van alles.
10 juni j.l. is Henk nog verrast met een motortocht
in het zijspan onder begeleiding van zo’n 20
motoren van de Baarnse Mc en de Baarnse
Motorrun Vereniging. Een prachtige middag waar hij
zichtbaar van genoot.
Sinds een week of 3 ging het slechter.
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Sinds 1987 zijn Henk en Hetty lid van de BMC.
Met alle evenementen altijd aanwezig, en Henk
heeft een aantal jaren in de toercommissie gezeten.
Met de Volkswagen-camper de Oranjerit uitzetten.
Altijd prominent aanwezig, handelaar (ff mooi
prijsje maken) in hart en nieren, echte BMW-fan,
soms grof in de mond maar met een hart van goud.
We wensen Hetty en familie veel sterkte met dit
verlies.
Namens bestuur, toercommissie en leden van de
Baarnse Motor Club.
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Zaterdag 17 november

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

28 november.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

In de maand november is jarig:
Onno Mijnhout.
Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Lidmaatschap 2019
Het einde van het jaar is in zicht, het nieuwe jaar gaat
zich aankondigen, tijd om het lidmaatschap over 2019
te voldoen.
Betalen a.u.b. voor 28 februari 2019.
Het bedrag is E30,- p.p.
Els
-
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KOUD!!!
Het weekend van clubavond oktober zou zaterdag zeer
nat en zondag koud worden, volgens de weer-bobo’s.
Omdat ze er zaterdag volkomen naast zaten
(prachtig weer, en flink in de tuin aan t snoeien
geweest) hoopte ik dat voor de zondag ook!!
Maar helaas. 6 graden gaf de thermometer om 07.30
uur aan. Maar t zonnetje scheen wel, dus met een
dikke trui, en de wintervoering in de jas, en oom
Albert’s lange onderbroek onder de kevlar motorjeans
toch maar op pad. Groenlo was de bestemming.
Kortste route binnendoor 86,5 (brrrrrrr) km.
Volgens Garmina zou ik er 1 uur en 24 minuten over
doen, maar dat werd flink korter want het was errug
rustig op de weg en na 15 minuten had ik al errug zin
in (warme) koffie! Toen Garmina aangaf dat er nog
zo’n 10 minuten gereden moest worden kwam ik
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door….Zwolle?!?!
Bij de inschrijving in Restaurant ‘Hoek en Haak’ viel
het niet mee om de gehoorapparaten in te doen met
koude dikke vingers. Koffie zat bij de prijs in (5 euri)
en het laden van de route ging vlot. Ze hadden zelfs
prijzen voor de verstkomende-, en oudste rijder, en de
grootste club!! Dat heb ik al tijden nergens meer
gezien.
Zoals je ziet ging de route voor 95% door Duitsland.
Een mooie vlotte route, doordat ook de L-wegen in
Duitsland meestal 100 km/u zijn. Dat er daardoor wat
langere stukken waren, zelfs eentje van 11 kilometer,
deed geen afbreuk aan de rit, omdat het toch fijne
slingerwegen waren. En als je dan regelmatig wat
Duitse motorrijders kan inhalen die exact(!!) 100 km/u
aanhouden, is dat alleen maar lekker……
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Het waren niet alleen die snelle wegen, want vooral
rondom de grens Du/NL zijn veel smalle weggetjes die
vroeger vast voor smokkelroutes gebruikt zijn, en wat
ook leuk rijden is. Op een gegeven moment kwam ik
borden Schloss Varlar tegen. Nou zijn in deze streek
de Schlossen niet bepaald dik gezaaid, en ze hebben
op mij altijd een grote aantrekkingkracht, maar deze
kon ik niet dichtbij genoeg komen voor een knappe
foto. Vandaar dat ik deze foto maar even gedownload

heb.
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In de schaarse gedeelten van Nederland waar we deze
route doorheen reden kwam ik ook weer wat
plaatsnamen tegen waar ik nog nooit van gehoord had.

en Huppel, Ratum, Rekken. Na al die jaren
toeren door Nederland blijken er toch nog altijd delen
te zijn waar je nog niet geweest bent. En dat maakt
het nou nog steeds zo leuk.
Nog een voordeel van de snelle rit was dat ik op tijd
thuis weer op de bank zat voor de klassieker AjaxFeijenoord, die beslist werd in het voordeel van de
Godenzonen, en terecht.
Waarschijnlijk was deze 26e Snertrit van MC Hamaland
de laatste toertocht van het jaar, dus ik zal jullie de
komende maanden niet meer vervelen met dit soort
verslagen.
Alleen de toercommissie heeft nog ff werk om mijn
18 ritten te tellen.
Er komt nog 1 ritje aan om de motor winterklaar te
maken met een flesje benzine-conserveerder in de
tank, en dan kan de grote winterslaap beginnen.
Het was een uitermate fijn toerseizoen.
Greetzzzz, Onno.
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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.
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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Nieuwe namen aan de pomp:
Let op met E10 benzine.
Zoals Europees afgesproken heten brandstoffen als
Euro95, Euro98 en Diesel nu E10, E5 en B7.
En hoewel de meeste pompen nog geen echte E10
leveren – want er zit doorgaans tot 7 procent bioethanol in de Nederlandse benzine – moet dat in 2020
wel zo zijn.
Maar opgepast: veel oudere motoren met carburateurs
kunnen niet tegen deze E10-benzine.
Bio-ethanol lost namelijk de weekmakers in
bijvoorbeeld keerringen en slangen op. Het gevolg is
dat het materiaal poreus wordt. Dat is de reden
waarom er tot nu toe met een percentage tot 5%
ethanol relatief weinig alcohol met benzine werd
vermengd. De vuistregel daarbij is: des te hoger het
aandeel alcohol, des te minder is de benzine geschikt
voor ongemodificeerde en niet op het gebruik van
ethanol ontwikkelde voertuigen.
In het blok zouden alle onbeschermde aluminium
onderdelen, die met E10 benzine in contact komen, en
brandstofgeleidende onderdelen als slangen, pompen,
keerringen en inlaatkleppen uiteindelijk kunnen
beschadigen. Bio-ethanol heeft een corroderende
werking en daarom krijgen in het merendeel van
nieuwe voertuigen de brandstofgeleidende onderdelen
een Teflon coating.
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Nieuwere motoren
Maar ook bezitters van nieuwere motoren moeten
oppassen. Ethanol is namelijk hygroscopisch, wat
betekent dat het water aantrekt. Eenmaal verzadigd,
dan zal de ethanol zich van de benzine scheiden en
onderin de tank verzamelen. Dat kan tot gevolg
hebben dat de hele motor vastloopt. De schade
ontstaat doordat pure ethanol veel heter ontbrandt,
hogere toeren wil draaien en geen smering meer
heeft.
Bovenstaande zal overigens bij regelmatig rijden niet
snel voorkomen. Staat de motor langere tijd stil,
bijvoorbeeld voor de winter, dan is het wel raadzaam
de machine met een volle tank weg te zetten.
Kleine tip daarbij: tank bij een drukbezocht
tankstation. Ethanol is namelijk gevoelig voor
veroudering. Een andere manier om er zeker van te
zijn dat je geen ongewilde ethanolschade krijgt in je
tank bij lange stilstand, is te kiezen voor een brandstof
met 100 of meer octaan.
In Nederland is die brandstof onder meer verkrijgbaar
onder de naam Competition 102. In Duitsland moet je
letten op namen als Shell V-Power Racing of BP
Ultimate.
Hieronder een lijst met motoren die geschikt zijn voor
E10-benzine:
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Aprilia: Nog geen duidelijkheid.
Info: www.aprilia.nl



BMW: Alle modellen en bouwjaren.
Info: www.bmw-motorrad.nl



Buell: Alle modellen ongeschikt voor E10. Super
aanbevolen. Info: www.buell.nl



Ducati: Nog geen duidelijkheid. Super
aanbevolen. Info: www.ducati.nl



Harley-Davidson: Alle productiemodellen vanaf
1980. Alle andere modellen: Super.
Info: www.harley-davidson.nl



Honda: Alle actuele modellen, veel Euro2modellen en andere motoren die na 1990 zijn
gebouwd. Info: www.honda.nl



Husqvarna: Alle modellen.
Info: www.husqvarna.nl



Kawasaki: Alle recente modellen. Op de Duitse
Kawasaki website is een lijst modellen te vinden.
Deze staat (nog) niet op de Nederlandse
site www.kawasaki.nl



KTM: Alle modellen vanaf bouwjaar 2000.
Info: www.ktm.nl
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Moto Guzzi: Nog geen duidelijkheid.
Info: www.motoguzzi.nl



Moto Morini: Alle modellen en bouwjaren



MV Agusta: Nog geen duidelijkheid.
Info: www.mvagusta.nl



Piaggio: Vespa-, Gilera- en Piaggio-modellen
vanaf bouwjaar 2000. Info: www.piaggio.nl



Suzuki: Alle viertaktmodellen met uitzondering
van GS125 en GN125. Info: www.suzuki.nl



Triumph: Alle modellen uit het ‘Hinckleytijdperk’, dus vanaf 1990.
Info: www.triumphmotorcycles.nl



Yamaha: Alle modellen vanaf bouwjaar 1990.
Info: www.yamaha-motor.nl
Als je er niet uit komt kan je ook altijd nog je
motorzaak raadplegen.

-

-

-

-

-
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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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Toerboekjes
Raap al je toerblaadjes bijeen.
Benzinebonnen van de verst, met de motor bereikte
vakantieplaats of plaats van een toertocht.
Ook toegangsbewijzen voor motorevenementen tellen
mee.
Kortom: het is weer toerboekjesinlevertijd
Lever het in bij Ruben of Karin op de komende
clubavonden in november of december.
Scannen en mailen kan natuurlijk ook.
De toercommissie.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De 15e Zultrit.
Volgens de weergoden zal het zondag 21 oktober nog
een mooie na zomerse dag worden, dus daar moet een
mens maar gebruik van maken. De toerkalender
raadplegen en de keus is of naar Almere of Den Bosch,
het wordt het laatste, daar zijn we al meer geweest.
Als we aan komen bij een BMW dealer is het giga druk
een snelle telling zegt dat er zo’n beetje 70 motoren
staan, bij de inschrijftafel zijn wij nr. 266 en 267, elk
jaar is het hier zo druk, en met 5 inlaad punten weet
je wel wat een opkomst het is.
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Tijd om te gaan, we zien een mooi stukje van Den
Bosch, om dan via Oirschot gelijk al het ongerepte
landschap in te rijden, smalle weggetjes omringd door
beide kanten water, het doet me denken aan het
Woerdens Verlaat, wat voor mij altijd een favoriet stuk
Nederland is. Helaas zijn alle plaatsnamen mij verder
niet bij gebleven, maar ik zeg wel het Brabantse land
is echt de moeite waard.
Zelfs het bosrijke gebied lijkt niet op de Veluwe,
althans zo lijkt het, al die herfst tinten, en als de zon
zich door de bladeren heen laat zien, lijkt het wel blad
goud.
We schampen de Belgische grens, en de rit gaat weer
ri. eindpunt, we toetsen Eemnes in, het was een
prachtige dag, maar op de terug weg dacht ik de
winter voering mag wel weer in het pak.
Els
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Toerreglement
Als club hanteren wij al een flink aantal jaren hetzelfde
toerreglement.
Wellicht dat deze eens aan een herziening toe is.
Het reglement is apart als bijlage toegevoegd naast dit
clubblad.
Daarom vragen wij allen die meedoen aan de
toercompetitie hier eens naar te kijken en aan te
geven of je er veranderingen in aangebracht zou willen
zien.
Zo ja, welke veranderingen en waarom.
Eventuele op- of aanmerkingen graag uiterlijk vrijdag
11 januari naar de clubmail sturen.
baarnsemotorclub@kpnmail.nl
De Toercommissie.
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Auto’s.
Altijd dat gelul over motoren, ik ga het hier eens over
auto’s hebben. Te weten mijn persoonlijke autohistorie.
Ik heb eerst m’n motorrijbewijs, en direct aansluitend
het autorijbewijs gehaald. De eerste auto liet toen nog
even op zich wachten, want had ik niet echt nodig.
Toen m’n ouders echter besloten om naar Kortenhoef
te verhuizen en ik in Hilversum werkte en bij de
22

brandweer zat werd een auto wel handig.
Een poepbruine Datsun 100a werd het.
Gekocht bij een handelaartje in de Hilversumse Meent
die ik via een krantenadvertentie had gevonden. De
prijs weet ik niet meer, maar meer dan een paar
honderd gulden zal het niet geweest zijn.

Gelukkig maar, want de
volgende paar honderd kon ik na een week of drie
steken in de versleten koppeling.
In die tijd had ik een kennis in St. Anna Parochie, wat
wel een leuk ritje was. Op de snelweg bleek er onder
de auto iets te gaan klapperen als je boven de 120
km/u kwam. Nooit kunnen traceren wat het was, want
als je stil stond klapperde er niets!!!
Na wat maanden rijden kwam er op de
s’Gravelandseweg ineens rook onder de motorkap
vandaan. Het bleek echter stoom te zijn en de
temperatuurmeter stond dik in het rood.
De radiateur bleek leeg te zijn, en na aangebeld te
hebben bij een huis kreeg ik een gieter water mee.
Het probleem was echter niet opgelost bleek wat
kilometers later. Ook een nieuwe thermostaat bleek de
oplossing niet. Uiteindelijk bleek bij de Datsungarage
in de Herenstraat in Hilversum dat de koppakking lek
was. Dus weer een paar honderd euro voor het
23

vlakken van de kop en nieuwe pakking.
Wat weken later reed ik ‘m kort toen ik op weg was
naar de brandweergarage aan de Neuweg in Hilversum
ivm een brandmelding. Ik wilde links langs de
vluchtheuvel op de kruising Gijsbrecht/Hilvertsweg en
had de auto in het midden niet gezien die optrok……
Na een tijdje zonder auto kreeg ik verkering en dan wil
je natuurlijk ‘futjekoelen’ achter in de auto.
Aldus naar een garage in de Ehrlichstraat in Hilversum.
Ook uit de krant gevonden. Daar stond een Citroën GS
Club, wit(tig), en 4-deurs. 1100 gulden zonder
garantie uiteraard. Tijdens de proefrit, bij de eerste
keer remmen zat ik meteen met m’n neus tegen de
voorruit. Onder het rempedaal bleek een soort knop te
zitten die de mate van remmen regelde.
Dat vergde een gevoelige voet, maar de remmen
deden het in ieder geval. Dit kwam doordat het een
Citroën met de bekende ‘veerbollen’ was, 1 hydraulisch
systeem voor de remmen en vering. Later tijdens de
proefrit draaide ik het raam open, en het ging niet
meer dicht….. lag zelfs los in de deur!! Dus terug naar
de handelaars, en ze beloofden het raam te lijmen,
kom over 2 dagen maar terug. Na 2 dagen bleken alle
ramen naar behoren te werken en de deal was

gesloten.
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Het was een heerlijke comfortabele auto, met genoeg
ruimte op de achterbank……
Het veersysteem was ook erg leuk. Met een hendeltje
naast je stoel waren er 3 standen in hoogte. Moest je
het gezicht van de bestuurder achter je zien als je auto
ineens ‘omhoog’ ging. Wel bleek s’winters dat je ‘m
elke dag moest gebruiken, want sloeg je een dag over,
dan startte ‘ie niet meer. Ruim een jaar plezier van
gehad, tot ik op terugweg van de clubavond door
tegemoetkomende automobilisten ‘geseind’ werd.
Ik vrolijk terugseinen, want ik had geen idee waarvoor.
De volgende dag naar het werk bleek de auto schuin
achterover te liggen, dus na het werk naar de
Citroëngarage in Kerkelanden. Het hydraulische
rem/veersyteem bleek te lekken, en repareren was
gezien de leeftijd van de auto niet meer rendabel.
Let op, zei de man van de garage. Als alle olie eruit is
gelekt heb je ook geen remmen meer!! En ja hoor, ik
reed thuis de straat in, en weg was het rempedaal.
Met de handrem voor de deur stilgezet en meteen de
sloop maar gebeld. Ze kwamen ‘m halen en ik kreeg er
nog 60 gulden voor!!
De volgende winter was er weer een auto nodig.
Samen met m’n broer kochten we een Opel Ascona
2-deurs 1.9, met gastank. We zaten beiden bij de
brandweer, en wie er die week dienst had mocht de
auto gebruiken. Helaas bleek er op het gas geen choke
te zitten. Dus als je vergat om ‘m de laatste kms naar
huis op benzine over te schakelen, moest je de
25

volgende morgen de 1e paar km gas- en rempedaal
tegelijk intrappen om ‘m aan de praat te houden.

Ondanks de deuk die ik in de
zijkant reed bij de brandweergarage tijdens (alweer,
zie Datsun 100a) een alarmering en haastig parkeren,
verkochten we ‘m na een half jaar voor hetzelfde geld!
Verder nog een Opel Kadett automaat waarvan ik de
uitlaat gerepareerd heb met lege colablikjes en kit.

, en een Ford Sierra Gl 2.0
automaat. De fijnste auto die ik ooit gehad heb. Tot de
kokerbalken verrot bleken (APK) en te duur om te

repareren.

Ben toen
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naar de Opelgarage verderop in de straat gereden en
heb ‘m ingeruild op een Opel Astra 4-deurs sedan.

Hier heb ik eigenlijk geen
echte problemen mee gehad. Deed het altijd. Nadat we
naar Zwolle verhuist waren was het Astra-tje op
leeftijd aan vervanging toe. Dat werd een Kia Rio.

De (voor mij) duurste en jongste
auto tot nog toe. Hij was van 2003, en we kochten ‘m
in 2005. Volgens alle testen bood Kia met deze auto de
meeste waar voor je geld, en dat bleek. We hebben 11
jaar zonder noemenswaardige problemen ermee
gereden. Maar toen was ‘ie ook wel op. Er kwamen
steeds meer geluidjes, en als je remde begon ‘ie te
schudden. Inruilen dus. Dat werd een appelgroene
Hyundai i20. Helaas bleek bij de eerste beurt (na een
jaar) dat rechtsachter de wiellager verrot was, en door
het heet worden ook de remklauw, en eigen alles wat
daar naast het wiel zit. Gelukkig was de garage coulant
omdat het de eerste beurt was en werden de kosten
27

gedeeld. Ik was echter klaar met dat ding en ruilde de

groene na een paar maanden in
voor een lichtblauwe i20 van 2013. Een stuk moderner
dan de groene, met o.a. cruisecontrol erin. Wat rijd dat
lekker. Ondertussen is de koppeling al vervangen
(fabrieksgarantie) dus ik denk niet dat de volgende

een Hyundai wordt.
Wordt vervolgd………. Grt, Onno.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wintertijd is komkommertijd wat betreft verhalen voor
dit blad.
Wil jij ook iets kwijt over je persoonlijke auto/motorgeschiedenis, wil je zomaar iets kwijt of heb je
ergens een leuk verhaal gehoord….schroom niet en
stuur het naar de redactie.
Alvast bedankt!!
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