Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Het begint motorgroettechnisch weer wat rustiger op
de weg te worden. Begrijpelijk, want het nodigt steeds
minder uit voor je lol op pad te gaan.
Of het waait als de pieten (wel roetveeg) zoals onlangs
vanuit de Flevopolder naar huis, waarbij ik hoopte niet
door een geniepige windvlaag onderuit te waaien.
Of er komt een
belachelijke bak
water naar beneden
waarbij geen draad
droog blijft.
Waar de één zijn
motor al winterklaar
in de schuur of
garage heeft staan
en al droomt van
zonnige toerdagen, rijdt
de ander met dalende
temperaturen op wegen
vol bladeren die het
wegdek glibberig
maken.
Dat en een
laaghangende zon,
vragen erom een nog behoedzamer weggebruiker te
zijn.
Dat het rustiger is op de weg, daar zijn de bewoners
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langs de vele (dijk)wegen die ons land rijk is, ook erg
blij mee getuige het programma ‘de monitor’ van
afgelopen zondagavond. Het is duidelijk dat het gezin
dat dacht daar lekker rustig te kunnen gaan wonen,
het huis op een winterse dag heeft bezocht en bekeken
en niemand uit de buurt gesproken heeft.
Ik kan heel goed begrijpen dat je op zomerdagen de
drommen motoren spuugzat bent.
Jammer is wel dat de indruk wordt gewekt dat het veel
motorrijders is te doen om zoveel mogelijk herrie te
produceren. De geïnterviewde motorrijders helpen hier
ook niet bij, omdat juist zij een dieper en zwaarder
motorgeluid zouden willen hebben.
Dat betekend dat ik als goedwillende en rekening met
zowat iedereen houdende motorrijder, vooral in de
periode tot 31 maart en zolang het nog kan,
ongestoord gebruik moet gaan maken van alle fraaie
(dijk) wegen voordat verbanning een feit is en wij
alleen nog op N-wegen mogen komen. Gezien de vele
verboden op allerlei gebied waarvan de lijst met het
klimmen der jaren steeds langer wordt, zitten wij hier
geen decennium meer van af.
Gelukkig hebben de leuke dingen die wij als lid van de
motorfamilie meemaken nog steeds de overhand.
Laten wij die vooral met elkaar delen op de komende
clubavond op 23 november.
Karin.
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Zaterdag 23 november.

FOTO-avond
Aanvang 20.30 uur
Bardienst: ……???…….
‘de kleurvogel’, Tolweg 1.


Was de clubavond van november jaren fotoavond,
de laatste novemberedities is dit een beetje
weggeëbt.
Jammer, want het blijft leuk BMC-ers in vroeger
tijden te zien en goed voor de vele ‘weet-je-nogmomenten’. Kortom: neem op 23 november je
fotoboeken of laptop mee.
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

3 december.
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In de maand november is jarig:
Onno Mijnhout.

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Eén jaar AVG
Ruim een jaar geleden is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming in het leven geroepen.
Elk bedrijf, Stichting of Vereniging dient zich hieraan te
houden middels een zelfverklaring (nog net niet
afgesloten met ‘zo waarlijk helpe mij God Almachtig’ of
‘Dat beloof ik’ want er is nl geen hond die dit
controleert) waarin wij als club hebben aangeven ons
te houden aan deze verordening.
Omdat dit nog niet eerder is gecommuniceerd aan
jullie allen, wat en waarom wij eea registreren, bij
deze alsnog de Privacyverklaring die ook op de website
vermeld zal gaan worden. Dit is namelijk ook van
belang voor motorrijders die deelnemen aan onze
Oranjerit.

Privacyverklaring Baarnse Motor
Club

De Baarnse Motor Club zet zich in voor de bescherming
van ieders privacy en hanteert de geldende
regelgeving.
Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Wij registreren persoonsgegevens van leden voor alle
clubactiviteiten zoals naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en een
noodnummer.
Van deelnemers aan onze Oranjerit zijn deze gegevens
beperkt tot naam, adres, woonplaats en
geboortedatum aangevuld met mogelijk een
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emailadres, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer
van het KNMV en/of LOOT-registratienummer.
Voor welke doeleinden worden
persoonsgegevens gebruikt?
Wij gebruiken persoonsgegevens om onze
ledenadministratie te voeren, evenementen te
organiseren, relaties te onderhouden en beleid te
ontwikkelen. Beeldmateriaal wordt enkel na
toestemming met vermelding van persoonsgegevens
door ons naar buiten gebracht.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen geen persoonsgegevens met derden tenzij
dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wet.
Bewaren van persoonsgegevens
We hanteren geen beperking op de bewaartermijn van
persoonsgegevens en beeldmateriaal daar deze
gebruikt worden voor actuele doeleinden, statistische
en historische verslaglegging. Op verzoek kunnen
historische persoonsgegevens geanonimiseerd worden.
Beveiliging van persoonsgegevens
We nemen alle wettelijk verplichte en additionele
maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
Mocht er toch twijfel bestaan of aanwijzingen zijn van
misbruik van persoonsgegevens dan vernemen wij dat
graag.
Cookies
Wij kunnen gebruik maken van cookies om onze
website te optimaliseren. Deze cookies kun je
accepteren of weigeren door het aanpassen van
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instellingen in je browser. Als je ervoor kiest cookies te
weigeren kan dat invloed hebben op het gebruik van
de website.
Wijzigingen in het privacybeleid
Het privacybeleid kan gewijzigd worden. Het meest
recente beleid vind je op deze pagina.
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of
verwijderen
Je kunt verzoeken om je persoonsgegevens in te zien,
te wijzigen of te verwijderen. Verder kun je
toestemming weigeren of bezwaar maken tegen onze
verwerking van jouw persoonsgegevens.
Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid wat
betekent dat je ons kunt verzoeken om jouw
persoonsgegevens in een computerbestand te
verkrijgen.
Verzoeken kun je richten aan
baarnsemotorclub@kpnmail.nl en worden zo snel
mogelijk binnen 4 weken verwerkt. Klachten over
persoonsgegevens kun je indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Contact
Voor vragen over de verwerking van
persoonsgegevens kun je contact opnemen met het
bestuur via de bekende telefoonnummers of
emailadressen.
Laatste update: 13 oktober 2019
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Beste leden,
Hieronder staan de clubavonden voor 2019 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.
14 december, …….??.....
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Toerboekjes
Toerjaar 2019 is nagenoeg ten einde.
De toerboekjes kunnen dus weer worden ingeleverd
tijdens de clubavonden van november en december.
Lukt dat niet dan is scannen en mailen nog een
mogelijkheid.
Foto’s van toerblaadjes appen mag ook.
Dit kan per mail, post of in natura bij de toercommissie
tot eind december.
-

-

-

-

-

-

Lidmaatschap
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2020

Tijdens de bestuursvergadering hebben we besloten
om het lidmaatschap voor 2020 te verhogen naar
€35,-p.p
Al vele jaren hebben we het niet verhoogd, maar om
de club in 2020 gezond te houden ontkomen we er niet
aan.
Dus willen jullie a.u.b. het lidmaatschap voor 2020
over maken of betalen tijdens de clubavonden.
Els.
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Ku(ns)t-rotondes, en -drempels.
Zou het nog te doen zijn?
Een route uitzetten zonder rotondes en drempels?
Ik denk het niet. Ze zijn allebei niet meer uit het
straatbeeld weg te denken.
Een drempel is een drempel, daar kan je niet zo veel
mee. Alhoewel je van de ene drempel meer last van je
rug krijgt dan van de andere. En soms denk je…’oeps
daar komt er èèn’, en dan blijkt het alleen een
wegmarkering te zijn die een drempel lijkt.
Rotondes zijn wèl altijd echt. Alhoewel er in Gytsjerk,
Friesland rotondes liggen waar je recht overheen kunt.
En van die iets bollende rotondes in het wegdek op een
kruising komen er ook steeds meer. Ook worden veel
rotondes tegenwoordig niet alleen met groen, maar
ook met Kunst versierd. En niet alleen bij ons, maar
ook bij onze Oosterburen.
Ik reed laatst de Snertrit van MC Hamaland uit
Groenlo. En dat snert sloeg niet op de route of het
weer, maar op de kop snert die je na afloop tegen
betaling kon verkrijgen.
Deze route ging voor 90% door Duitsland.
Daar hoor je mij niet over klagen, ik heb hier wel eens
de loftrompet over het Duitse wegennet en de daarbij
behorende snelheidslimieten geblazen.
Een prachtige route. Grofweg Groenlo, Coesfeld,
voor Munster noordwaarts, Emsdetten, Gronau,
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Eibergen. Met hellingspercentages tot 7%, dus
genieten.
En dan kom je dus heel wat ku(ns)t rotondes tegen.
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Bij thuiskomst ook nog maar een uurtje aan t poetsen
geweest. De XJR zag er al niet uit vòòr deze rit, en
door de blubbersporen van protesttrekkers her en der
op de weg ging ‘ie er niet beter uit zien.
Kom je fijn een bochtje om zeilen,……… afijn, dat
hebben we allemaal wel eens meegemaakt.
Bij deze daag ik de toercommissie uit. Een drempelloze
Oranjerit, wat zou dat fijn zijn.
Grtjs, Onno.
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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, 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,
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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.

Beste leden,
Het gebeurt iedereen wel eens. Voor je het weet heb je online
een bestelling gedaan en kom je er daarna pas achter dat je
het ook via SponsorKliks had kunnen, nee, had moeten doen.
Balen. Want daar loopt de Baarnse Motorclub geld mis!
Euro's die de Baarnse Motorclub goed had kunnen gebruiken.
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Één van de meest effectieve methoden om SponsorKliks niet
meer te vergeten is het installeren van de zogenaamde
SponsorKliks Bestelknoppen.

Binnen enkele seconden voeg je jouw favoriete webwinkels toe
aan je internetbrowser. Je hoeft dan in het vervolg niet eerst
naar de SponsorKlikspagina van BMC.
Dat scheelt BMC aanzienlijk in de sponsorinkomsten. Want na
verloop van tijd weet je niet beter dan dat je alleen nog maar
via deze bestelknoppen bestelt!
En zeker nu de piekmaanden eraan zitten te komen, met Black
Friday (29 november), Sinterklaas en Kerst, kan de Baarnse
Motorclub daar financieel enorm van profiteren.
Bekijk hier de korte uitlegvideo voor Chrome browser.
https://www.youtube.com/watch?v=Y_X0lBbloZU&feature=youtu.be

Voor andere internetbrowsers is de manier vergelijkbaar.
Alvast bedankt,
Bestuur baarnse Mc.
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Beste leden van BMC,
SponsorKliks is de winactie "ontvang je aankoopbedrag terug"
gestart.
Hiermee maak je kans op je aankoopbedrag retour (tot
maximaal € 250 per bestelling).
SponsorKliks verloot deze 4 keer. Hoe meer bestellingen je
instuurt des te meer kans je maakt om je aankoopbedrag (of
zelfs aankoopbedragen) terug te krijgen.
Daarnaast maakt BMC ook nog eens kans op een
sponsorbedrag van maar liefst € 1000,--!
Hoe meer mensen er meedoen, hoe groter de kans voor BMC
wordt om dit mooie bedrag te winnen...
De actie is van 1 november tot en met 31 december 2019.

Bekijk hier de voorwaarden van de actie.

Alvast bedankt namens het Bestuur van BMC
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De laatste dit seizoen....
Vandaag alweer de laatste clubrit van dit motor
seizoen, ik heb er zin in, de weersvoorspellingen zijn
prima voor 20 okt. Een snelle blik de polder in, maar
die zit pot en pot dicht, en dikke mist schaart zich over
de Eemnesser polder, wel frisjes maar daar is de
thermo kleding goed tegen bestand vandaag, althans
dat hoop ik.
Ik was in de veronderstelling dat diegene uit Baarn
vertrokken via de A27 zouden rijden, maar helaas, na
een half uurtje wachten maar naar Almere, wat een
geluk, Karin, Jan, Onno en Ruben wilde net de
motoren starten, snel miep ingeladen, we gaan.
Na Almere ri. het Groene Hart, om daar vandaan naar
het voor mij geliefd stukje Nederland te rijden nl. het
Woerdens Verlaat, waterrijk, landerijen, top.
Als ik het bord Oudewater zie, denk ik aan grimmig, de
heksenwaag. een historisch plekje, voor dat we in
Schoonhoven de pont nemen over de Lek, trakteren
we ons op een giga uitsmijter, met moeite naar binnen
gewerkt, heerlijk. Na de pont over de Lekdijk door
Vijfherenlanden, Everdingen, naar Wijk bij Duurstede,
tot Ravenswaay, een km of 20 volgens mij, weer een
pontje, en het begint te druppen maar dat is niet veel
gelukkig.
Via de Amerongense berg, Scherpenzeel naar het
eindpunt Achterveld. Onno, Ruben en Jan gaan alvast
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ri. huis, Karin en dit persoontje melden ons af, met 42
inschrijvingen is de club te vreden.
Ook wij gaan ri. huis, het was een geslaagde laatste
rit, bedankt voor het wachten vanmorgen op mij.

Els.
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26 oktober 2004.
Het was (voor mij) een memorabele dag, 15 jaar
geleden. Op die dag mocht ik namelijk mijn nieuwe
Yamaha XJR1300 ophalen.
De 15 jaar daarvoor had
ik op een Yamaha
XJ900F gereden
waarvoor ik bij de inruil
nog een schappelijke
1000 euro kreeg.
Nu dus ook al 15 jaar op
de XJR1300.
Waar blijft de tijd?
Nou, onder andere in
het bijhouden van alle
eurotjes wat zo’n apparaat in de loop der jaren kost.
Een opsomming;
Banden: De eerste set vanaf de fabriek hield het maar
10.000 km vol. De 2e set Bridgestone BT020 kostte
€367 en ging 13.000 km mee. De 3e set werd Michelin
Pilot Road a €382. Bij een andere dealer waren de
banden tientjes goedkoper. 4e set PilotRoad3 a € 355,
de 5e set PilotRoad3 a € 325 en recent de 6e set
PilotRoad4 a € 335. De gereden kms met alle sets
Michelin ± 17000 km/set.
Buitenom het reguliere onderhoud waren er nog wat
kosten voor accesoires en mankementen.
Accesoires:
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- Valbeugels € 95.
- Een hugger (spatbord achterwiel) € 245.
- Een stuurkuipje € 80.
- Een kofferrek met topkoffer € 280.
De mankementen:
- na een winterstop bleven de vlotternaalden van de
carburateurs hangen, reparatie € 250.
– Lekke koppelingscylinder, reparatie € 80.
– Bij 53000 km overleed de originele accu.
Nieuwe Motobatt accu € 70.
– Afgebroken tankvlotter (voor de benzinemeter),
reparatie € 177.
– Nogmaals koppelingscylinder, reparatie € 115.
Grote uitgaven waren de onderhoudsbeurten waarbij
ook de ketting en tandwielen vervangen worden.
Dat gebeurde bij 30.000kms a € 845. (slik…..) en bij
67.000 kms a € 700. (nogmaals…slik…)
(vergelijkbare grote beurt bij 2 verschillende dealers
bijna € 150 verschil!!)
Alles bij elkaar heb ik in die 15 jaar € 6912,51
uitgegeven aan de motor, exclusief brandstof,
verzekering en wegenbelasting.
En dan heb ik het nog niet eens over de indirecte
kosten als boetes, inschrijfkosten van toertochten, en
meeeeeters Bambi-bier en Bambi koteletten.)
Dat is € 460,83 per jaar en € 38,40 per maand en
€ 1,20 per dag.
Dat valt toch best mee voor een hobby? Grtjs, Onno.
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Nieuwe motoren in 2018,
en overig motorgerelateerde info.
In 2018 werden er 13.078 nieuwe motoren op kenteken
gesteld, waarvan 2075 door marktleider BMW, 2014 door
Yamaha Motor en 1809 door Kawasaki*. Daarvan kwamen
er 4355 uit het segment “Street/Naked”, 3075 uit het
segment “allroad/offroad” en 1408 stuks betroffen een
motorscooter.
Qua cilinderinhoud gaan Nederlandse motorrijders
traditioneel voor zware motoren; met 4423 motoren boven
de 1000cc, dat is 33,8%, is dat nog steeds zo. Met 1568
motoren in de 851-1000cc range is bijna de helft van de
nieuw verkochte motoren afgedekt boven de 851 cc, al ligt
er met 2466 stuks tussen 651 en 850cc ook daar een
zwaartepunt. Dan volgen er nog 1765 in de 451-650cc en
1915 in de 251-450cc segmenten, met een bijna
verwaarloosbaar aantal van 218 in 151 t/m 250cc en 538 in
de 51-150cc (voornamelijk 125cc’s) segmenten.
Occasions
Van de 129.706 occasions die in 2018 van eigenaar
wisselden, was de koper in 49.652 van de gevallen een
professioneel motorfietsbedrijf, terwijl het in 80.054 van de
gevallen een particulier betrof. Naast de verkoop van
Nederlandse occasions kwamen er ook nog eens 13.553
motorfietsen als “import” Nederland binnen. Dat getal valt
overigens uiterst nauwkeurig weg tegen de 13.556 motoren
die vanuit Nederland naar het buitenland werden
geëxporteerd. Van de geïmporteerde motoren ligt de piek
op motoren uit 2014 (1001 stuks). De motoren die
Nederland verlaten zijn over het algemeen ouder, daar ligt
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de piek op motoren uit 1993 (634 stuks), met een los
puntje in 2017 en 2018 met 105 en 147 geëxporteerde
(bijna nieuwe) motoren.
Motorfietspark
Aan het einde van 2018 waren er in Nederland 734.610
motoren op kenteken geregistreerd. Dat is de voortzetting
van een immer stijgende lijn, sinds het begin van de
registratie in 1975, toen er nog maar 63.000 motoren
waren. Bijna elk jaar steeg dat aantal, met grote sprongen
begin jaren ’80 en begin jaren ’90, maar met een paar
kleine dipjes in 1986 en 2014.
De eigenaren van al die motoren zijn momenteel in de
meeste gevallen tussen de 46 en 55 jaar (200.378, 27,3%),
maar ook vaak tussen de 56 en 65 jaar (174.700, 23,8%)
en al in minder mate tussen 36-45 jaar ( 111.608, 15,2%).
Uiteindelijk is driekwart van de eigenaren van een
motorfiets op Nederlands kenteken ouder dan 36 jaar.
Motorrijbewijs.
In 2018 werden er 28.757 nieuwe motorrijbewijzen
behaald, het hoogste cijfer sinds 2012 (piek voor invoering
nieuw rijbewijs) en het een-na-hoogste sinds 2002.
Voor 2019 zorgde dat voor een totaal van 1.456.843
bezitter van een motorrijbewijs in Nederland.
Daarvan blijven de leeftijd groepen van 18 tot 40 zeer
stabiel, was er een daling bij 40 tot 50 jaar en een stijging
bij de leeftijden boven de 50.

-

-

-

-

-
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’t Letste ritje.
Nee ik heb geen rare neigingen, en de titel slaat dus
niet op het wèrkelijk allerlaatste ritje. Alhoewel er wel
een bedrijf is met die naam dat vervoer per zijspan
met aanhanger kan regelen voor die allerlaatste rit.
Dan is ’t laatste ritje van ’t seizoen een betere naam.
Voorheen kon je volstaan met uiteraard een
poetsbeurt, aftanken, flesje benzinestabilisator erin, en
dekentje erover. Klaar.
Maar tegenwoordig heb je dat E10 gezeik. Benzine met
10% bio-ethanol. Bio-ethanol krijg je als je je tuinafval
lang genoeg laat liggen en het dan uitperst. En dàt
wordt dan door de benzine gemengd.
Er zijn horrorverhalen op internet dat als je je motor
met E10 in de tank wegzet voor de winter, dan je dan
na 6 weken, als je in de stille schuur naast je motor
gaat zitten, je de bio-ethanol alle rubberen en
kunststof delen waar het mee in aanraking komt weg
kan horen knabbelen… en het schijnt ook nog een
water aan te trekken. Lekkere meuk dus, die E10.
Dus wat kwam er dit jaar nog extra bij voor de
winterslaap?
Omdat ik zonder nadenken m’n tank na de vorige rit
met 95E10 had volgegooid, moest ik nu eerst de tank
leegrijden. Op zich geen straf natuurlijk, en na de
laatste 298 toerkilometers van dit seizoen kon ik
25

eindelijk Esso Synergie Supreme a € 1,85/liter gaan
tanken. Daar zit gèèn bio-ethanol in, en dat kun je in
ieder geval aan de prijs goed merken.
Vervolgens het flesje stabilisator erbij voor de
zekerheid. Dan nog een 30/40 km rijden zodat de
goede benzine ook goed door het hele
brandstofsysteem zit.
Vervolgens nog een keer 2 liter tanken bij de
dichtstbijzijnde pomp, en dan eindelijk naar huis voor
het dekentje.
(Shell V-power bleek achteraf nog 7 ct/liter goedkoper
te zijn☹)
Nu maar hopen dat het inderdaad goed spul is, en er
in t voorjaar zonder problemen gestart kan worden.
Maar ik ga van de winter wel een paar keer onder t
dekentje even luisteren…….
Grtjs, Onno.
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Reageren.
Even een reactie op de opmerking van Onno in het
vorige blad, hij heeft gelijk, altijd dezelfde die er iets
inzetten.
Ik weet zelf wel dat het niet mee valt om spannende
dingen te vertellen, maar het hoeft niet over
motorrijden te gaan.
Helemaal nu het motor seizoen afgelopen is, zijn de
verhalen schaars voor de winter maanden.
Laten we afspreken om een paar regeltjes voor het
blad te schrijven, maakt niet uit, over de tuin winter
klaar gemaakt, band geplakt van je fiets, naar de
camping geweest, lekker uit wezen eten,
wandelingetje gemaakt, naar een museum geweest of
iets wat je nog in de planning hebt staan.
Dus laten we afspreken jullie verhaal lees ik in de
komende clubbladen, alvast bedankt.

Els
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