Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Nu het herfst is, wordt motorrijden toch iets anders
dan met een heerlijk zonnetje erbij, regen en gladde
wegen maken onze hobby niet meer aantrekkelijk.
En in het jaar dat bijna achter ons ligt, is er natuurlijk
heel wat gebeurd, of te wel de Corona heeft, en nog
steeds, ons geen goed gedaan. Maar het is wat het is,
hier kan niemand niets aan doen, en daar doen we het
maar mee, blijven genieten is ons motto.
Deze winter maanden zijn er om andere activiteiten
gretig ter hand te nemen, opruimen, motor winter
klaar, druppelaartje er op, en niet te vergeten een
stukje schrijven voor het blad, en zeg niet dat kan ik
niet want als ik onzin kan vertellen dan twijfel ik niet
aan jullie, alvast bedankt.
Als ik heel eerlijk ben, weet ik niets meer te vertellen,
daarom plak ik er maar iets anders aan vast, dan lijkt
het voorwoord nog wat, het gaat over een t.v.
documentaire.
Waldemar Toornstra rijdt met een geluids- en
cameraman een roadtrip op de motor 16000km door
12 landen dwars door de woestijn van Afrika.
Een prachtig continent en Afrika is volgens hem een
land van verzamelingen van ieder zijn eigen cultuur.
Hij spreekt met de lokale bevolking, dorpshoofden,
jongeren en leraren, in een dorpje in Namibië ontmoet
hij de Nederlander Jan Willem, die helpt in het
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onderwijs, om het Afrikaans verleden en tradities te
integreren, zo dat hun eigen geschiedenis niet verloren
gaat. Ook maken ze zich zorgen om b.v. de olifanten,
waar de slagtanden voor de bewoners veel geld
opbrengt, maar de kuddes worden op een beestachtige
manier afgeslacht.
Ook spreekt hij met een voormalig bendelid , waar hij
s’nachts op stap gaat in een sloppenwijk van Kaapstad,
dit is een uitzondering dat hij mee mag, want een
blank persoon in de getto is niet ongevaarlijk.
Als je ook ziet wat een gigantisch, oneindige woestijn
vlakte, waar menigmaal een forse val gemaakt wordt
met de motor, want deze vlakte is dodelijk.
Ze zijn blij dit avontuur op de motor te zijn
aangegaan, de gastvrijheid is veel hoger dan als ze
met de auto waren gegaan.
Ze zijn gestart in Zuid-Afrika en eindigen in de
Egyptische hoofdstad Cairo, er zijn nog een paar
afleveringen te zien, op zondagavond op NPO 2 om
20.20 uur, getiteld ‘Onderste boven van Afrika’, zeker
de moeite waard.

Els
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LET OP!! LET OP!! LET OP!!
Clubavond 14 november gaat NIET door.
De verder aangescherpte gedragregels rondom de
Corona-pandemie dwingen ook ons tot deze
maatregel. Helaas!!
-
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Lidmaatschap

-

-
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-

2021

Het is een moeilijk jaartje voor ons alle geweest, maar
we gaan er van uit dat 2021 anders gaat worden.
En daarom vraagt jullie penningmeester om het
lidmaatschap van €35,-pp over te maken voor
1 maart

Els
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De site van de Baarnse Mc is beveiligd!!
Wanneer je de site in je favorieten hebt staan,
tik dan het volledige nieuwe adres
https//baarnse-mc.bleuh.net
opnieuw in de adresregel zet ‘m opnieuw in je
favorieten.
Vanaf dat moment is de verbinding beveiligd.
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

2 december.
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In de maand november is jarig:
Onno mijnhout..

Hartelijk Gefeliciteerd!!!

Beste leden,
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Hieronder staan de clubavonden voor 2020 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.
12 december….……………………….…?
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De toercommissie
Onze eigen toerkalender is voorbij.
Ritten op de KNMV en LOOT toerkalenders kunnen
afgelast zijn, daarom is het raadzaam om de sites van
de diverse clubs die de rit organiseren te bezoeken om
te zien hoe een en ander nu geregeld is ivm de
Corona-maatregelen.
Regelmatig wordt een rit gratis ter beschikking gesteld
omdat men geen gebruik kan maken van een start- of
finish locatie.
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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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FABELTASTISCH!!!
9 oktober was het dan EINDELIJK zo ver dat ik naar
Wildeman Motoren mocht om de Versys in ontvangst
te nemen. Het waren erg lange weken geweest
voordat ‘ie eindelijk z’n kenteken had.
Exorbitant luxe met de taxi naar de buitenwijk van
Zwolle, waar ze gevestigd zijn. Dat geeltje
kan
er dan immers ook nog wel bij.
En daar stond ‘ie in de zon te glimmen, m’n uit Italië
geïmporteerde groen/zwarte all-road.
Die middag heb ik ‘m alleen ff afgetankt en ben direct
naar huis gereden.
Het eerste voordeel t.o.v. de XJR was meteen al
duidelijk. Deze krijg ik veel makkelijker de poort door
en de schuur in. Door dat er geen 2 giga-kachelpijpen
op zitten, kan je door de smalle achterkant heel kort
draaien.
De zondag erop werd direct de eerste toertocht
ondernomen. De herfsttoertocht van Mc Zwolle.
Uiteraard was er geen start/finish, maar de rit werd
gratis ter beschikking gesteld via hun site. En mensen,
wat rijd dat ding lekker!!! De 2-cilinder roffel is
verslavend, het ruitje zorgt ervoor dat m’n haar netjes
blijft zitten, ik zit lekker rechtop en het stuurt zoveel
makkelijker dan de XJR…
…Dat is trouwens wel iets om ff rekening mee te
houden, want ongemerkt ga je steeds wat harder
rijden. Ook omdat de snelheids-beleving totaal anders
is dan de XJR.
De week erop werd de ‘Kale Bomen’ toertocht van MV
Almere ook op hun site beschikbaar gesteld.
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Je kon dan eventueel een donatie doen, dus ik heb
gewoon de reguliere 5 euries die je in de normale
situatie betaald, als donatie gedaan. Leek me wel zo
netjes.
De vele dijken tijdens deze tocht werden vlot en
vloeiend bereden, en waar ik met de XJR nog wel eens
een oei-oei momentje had bij een onverwacht scherpe

bocht, nam ik ze nu met
.
Een hele mooie rit, alleen jammer dat er 3 pontveren
in zaten!!
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Ook het weekend van de 25e oktober en zelfs
afgelopen zondag (miezer…) werd er gereden.
Ik kan ondertussen (1200 km verder) wel stellen dat ik
er heel erg blij mee ben en absoluut een fabeltastische
goede keus heb gemaakt.

Ondertussen is er ook een middenbok gemonteerd,
want die bleek er niet onder te zitten. Een klusje 3
kwartier volgens de dealer, wat uiteindelijk 1,5 uur
duurde…. Ik heb nog overwogen om ‘m er zelf onder te
zetten, maar ik hou altijd bouten over bij zoiets, en ik
was waarschijnlijk 1,5 dag bezig geweest…..
Hopelijk blijven de wegen deze winter nog lang
pekelvrij!!!!
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Zoek de verschillen…
Grtjs, Onno.
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Riko Fuchs
Het wordt steeds moeilijker, lastiger, geen inspiratie,
schrijf moeheid, jullie kennen dit zeker wel, maar toch
weer even in het archief gedoken om wat te schrijven
voor jullie.
Ries Kooij, mede oprichter van de BMC rond 1946,
heeft en garage, annex taxibedrijf, en ambulance
services. Ries had al vroeg een passie voor fietsen,
bromfietsen en motoren, hij hielp zijn vader in de
fietsenzaak, en nam later het taxi bedrijf van zijn
vader over.
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Pa stopte met de fietsenhandel, maar Ries verloor niet
de hartstocht voor de fietsen en motoren, hij
ontwikkelde begin jaren 50 van de vorige eeuw een
fiets met hulpmotor.
Hij noemde zijn creatie de Riko Fuchs, Riko natuurlijk
een afkorting van zijn naam Ries Kooijen. Fuchs naar
het hulpmotortje dat hij gebruikte om de fiets aan te
drijven.
Het 38cc motorblokje was voor de trapas opgehangen,
voor deze constructie werd aan Ries octrooi verleend.
De frames voor deze gemotoriseerde fietsen werden
bij vader Peel in de Dijkweg zwartgemoffeld.
Iemand in de Schoolstraat leverde de tanks, zijn vader
trok de biezen op de tank strak, een heel precieze
klus. Op de constructie werd wereldpatent verleend,
hoewel de papieren daarvoor niet meer zijn te vinden.
Ries was trots op zijn creatie, en op het dak van de
auto van Harrij Stor werd de Riko Fuchs voor het RAIgebouw in Amsterdam geshowd.
Voor 495 gld werd de fiets aan de man gebracht, maar
een groot succes is het niet geworden.
Er zijn er hoogs waarschijnlijk maar een paar verkocht,
en zover bekend bestaan er van deze fiets nog 2
excemplaren.
Toch weer even leuk , hoe de mede oprichter van de
BMC iets heeft uitgevonden wat heel speciaal is, en
altijd speciaal zal blijven.
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Groetjes, Els.
-

-

-

-
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Buitenissige motoren.
The Roadog.
In de jaren ’60 werd de legendarische Roadog
gebouwd door Wild Bill Gelbke in Amerika.
De motorfiets is meer dan vijf meter lang en weegt
1.490 kilogram.
Het 2.512 cc viercilinderblok drijft via de aandrijfas
van een Chrevrolet vrachtwagen het achterwiel aan.
Door de enorme lengte en het gewicht was het
onmogelijk een bocht te maken onder 24 kilometer per
uur en bij stilstand wordt het monster ondersteund
met hydraulische rammen. Momenteel schijnt de
motorfiets in handen van een particulier te zijn die er
niet mee de weg op kan omdat het onmogelijk is om
em verzekerd te krijgen,…..gek
zeg…

19

Whitlock Tinker Toy
Maar het kan altijd gekker, groter en vooral meer.
Zo bewijst de Whitlock Tinker Toy met zijn 48 cilinder
motorblok. En nee, dit is geen typefout, er staat echt
48 cilinders, opgebouwd uit 16 Kawasaki driecilinders.
Stiekem heeft de motor 49 cilinders. Een startmotor
zou namelijk niet werken, dus er is een 50 cc
ééncilinder aanwezig om de rest te kunnen starten.
Naar verluid zijn het allemaal grasmaaimachine
motortjes. Deze creatie is gebouwd door de eigenaar
van het Hertfordshire Superbike Centre in Engeland en
heeft het Guinness Wereld Record van ‘Vehicle engine
with the most cylinders’.

De Gunbus 410
is een motorfiets geproduceerd door het Duitse bedrijf
Leonhardt Manufacturing en wordt omschreven als "de
grootste lopende motorfiets ter wereld".
De Gunbus 410 is 3,47 meter lang en wordt
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aangedreven door een 410 kubieke inch V-twin-motor.
(2 cilinders van elk 3350 cc!!!)
Het voorwiel van de motorfiets inclusief band is 96.5
cm in diameter en 27.9 cm breed, en het achterwiel
inclusief band is 106.7 cm in diameter en 38.1 cm
breed. De prijs van een Gunbus 410-productiemodel is
een kleine 300.000 euro.

En als laatste de Aprilia Moto 6.5.
Door Philippe Starck ontworpen. Een 650cc 1 cilinder
Rotax-blok, en de bovenste framebuis doet dienst als
olietank. Een exemplaar heeft zelfs nog in het
wereldberoemde Guggenheim-museum gestaan.
Je ziet ze niet veel meer, maar zijn op de
2e handsmarkt nog wel te vinden.
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Deze

staat in Hilversum bij het Wagenmakerplein.

Grt, Onno.
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