Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Wat hebben we toch een prachtig najaar gehad, lekker
weertje, en vele records zijn verbroken, maar als ik
achter de pc zit om dit voorwoord te schrijven, is het
begin oktober, regenachtig. En volgens mij heeft de
herfst al even zich laten zien, maar als we dit nog een
maandje uit kunnen stellen heb ik er vrede mee.
Ook zijn de activiteiten in de motorsport minder, de
laatste races zijn gereden, men maakt zich op voor
hier en daar nog een beurs of onderdelen markt, het is
goed zo, dan hebben we tijd om plannen te maken
voor het volgende motor seizoen
Op Discovery, begint zaterdag 8 oktober om 21.00 uur
het verhaal achter de legende van Harley and the
Davidsons, met in de hoofdrol onze eigen Michiel
Huisman, voor de liefhebbers veel kijk plezier.
Dit was het weer voor oktober, ga nu het verhaal lezen
in Promotor over motor heldinnen die de motor wereld
veroverde, we zien elkaar tijdens de clubavond

Els
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Namens de toercommissie
nodigen we jullie uit om de volgende toertochten mee
te rijden.
-

Zondag 23 oktober. 14e Bokkenrit, MTC
Bicyclette.
Start: Laan van Eme 95, Zutphen.
Inschrijfgeld: 5 euro.
Lengte rit: ± 180 km.
Inschrijven: 09.30 – 11.30 uur.
GPS Garmin: Ja. Routerol: Nee.
Vertrek: 08.30 uur vanaf de Brink te Baarn.

Dit is de laatste clubrit van motorseizoen 2016.
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

8 november 2016.
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Zaterdag 15 oktober.
Bardienst:Ruben en Carina.
Aanvang 20.00 uur.
‘de Kleurvogel’, Tolweg 1, Baarn.
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In de maand oktober is jarig:

Karin Hogenbirk.
Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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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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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.
19 november …..?.....
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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Blauwe Bogen toertocht…..Mtc Dalfsen.
Na een zeeeeeer warme week met nachtdienst kwam
het weekend als geroepen. Een ook behoorlijk koeler
weekend, met ideaal motorweer! Aldus trok ik deze
18e september de motorjas aan en toog richting
Dalfsen. Bij het clubhuis van de MTC Dalfsen (ook bij
een vogelvereniging!) duurde het importeren van de
route erg lang. Dat kwam doordat het drie delen zijn,
vertelde de inschrijvert.
‘Je woont in Zwolle, en bent lid van de Baarnse MC?’
Ik legde uit dat als je al 20 jaar lid bent van een
motorclub, en dan gaat verhuizen, het niet zo
makkelijk is om dat hele zooitje dan maar achter te
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laten en te vergeten…..
‘Dus met ritten en clubavond en zo, rij je elke keer
naar Baarn?’ ‘Ja, zoveel mogelijk wel.’
‘Nou’, zegt ‘ie, ‘ik had allang lid van een club in de
buurt geworden.’ Tsja, jij wel, maar wij niet.
Zoals gezegd een rit in 3 delen. Het eerste deel was
120 km lang en ging prima. Mooie wegen, afwisselend
landschap, en over diverse Mijnhoutoerwegen!
Op een gegeven moment werd ik ingehaald door een
paar scheurneuzen die duidelijk Blauwe tanden
hadden, want ze keken niet naar de Garmin voor de
neus. Daar kon ik een tijdje mooi bij aanpikken.
Bij een voorrangsweg moest ik ivm passerend verkeer
wachten en ik was ze kwijt. Misschien maar goed ook,
want enkele kms later zag ik in de verte een stofwolk,
en in een mij tegemoetkomende auto zat een vent op
z’n voorhoofd te tikken! Een van de scheurneuzen was
op de rechte weg(!) waarschijnlijk in de berm gekomen
en had de greppel opgezocht. Ze waren net met drie
man sterk de motor uit de greppel aan het hijsen, en
de onfortuinlijke coureur (herkenbaar aan de vuile
leren overall) deed net z’n helm af. Geen ernstige
dingen dus en geen noodzaak voor mij om te stoppen.
Na de 120 km van deel 1 hield de route op en moest ik
stoppen om het volgende deel in te schakelen.
Dat was 76 km, en begon niet waar het eerste deel
stopte!???! Het was me ook te ver, want je kon kiezen
uit 150 en 250 km. Deel 3 van de route was 50 km, en
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begon wel waar ik stond…… (snapt u het nog?) Dus die
maar aangezet. Drie delen en vier lussen van de route
snapte ik ook niet helemaal. Helaas hield de route na
nog zo’n 30 km op. De roze lijn in beeld stopte
gewoon. Toen was ik het zat en reed de laatste 35 km
toeristisch naar huis (langs Dalfsen) hoofdzakelijk
langs de Vecht. (Ook mooi).
Jammer dat een en ander niet helemaal klopte, maar
al met al heb ik me prima vermaakt op deze mooie
zondag.

Grtjs, Onno.
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Vroeger had je nog echte vakanties.
Toen iedereen in Europa nog zijn eigen land had,
zonder geregeerd te worden door dat zooitje
incompetente, slapend geldopstrijkende
‘super’ambtenaren in Brussel, was een vakantie nog
een ‘spannende’ onderneming. Je deed een week van
te voren al geen oog meer dicht van de zenuwen en de
voorpret. Vroeger wist je ook nooit zeker of je van een
vakantie wel terug zou keren.
De avond voor vertrek kwam de hele straat afscheid
nemen! En de helft ervan hing de vlag uit en hoopte
dat je voor eeuwig de weg zou kwijt raken.
Dat had je toen nog….. de weg kwijtraken.
Vooral als je vriendin of eega met de kaart op schoot
zat en de weg aangaf richting Camping Hutjemutje sur
Mer. Of als je vriend of echtgenoot weigerde om de
weg te vragen aan een gebochelde autochtone met
een bos hout op der nek.
Er is geen lol meer aan met die navigatiesystemen.
Daar zit ook vaak een vrouw in, maar die weet de weg
wèl. Kun je ook geen mot mee krijgen.
Weg is de romantiek van weleer, toen je in de
Dolomieten op 2345 meter hoogte verkeerd reed, je
benzinemeter zorgwekkend naar nul daalde en de mist
op kwam zetten. Nu zie je op je scherm dat er 10 km
verder een hotel en benzinepomp is. Verhaal van niks.

14

In die tijd had elk Europees land ook zijn eigen geld.
Ik kwam van de week op zolder een sigarenkistje vol
munten en briefjes tegen. Belgische franken, Spaanse
pesetas, Duitse Marken, Zweedse kronen,
Joegoslavische Dinars, Portugese Escudo’s, Griekse
Drachme’s, Franse en Zwitserse Franken, en een
Poolse Zloty.
Vreemd, ik ben nog nooit in Polen geweest.
Dat deed je vroeger niet, naar Polen gaan.
Het was heel overzichtelijk. Oost en west, met een hek
ertussen.
Je kwam aan een grens en dan moest je wisselen.
Contant geld of een Eurocheque voor de valuta van het
land. Hoe zuidelijker je kwam, hoe meer briefjes je
kreeg voor je hollandse guldens.
Met dat sigarenkistje kwamen ook de herrinneringen.
Aan potten bier van 30 gulden, omdat ik dat
omgerekend als fooi op tafel achterliet.
Aan een overdreven dankbare Lissabonse zwerver, die
na mijn onbedoeld genereuze gift twee weken vrij kon
nemen.
Aan wachten voor een gesloten bank om je cheque te
kunnen wisselen, en het bleek een nationale feestdag
te zijn……
Dat waren nog eens tijden.
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Dauwtraprit
Zondagmorgen, gaan we wel of niet naar Veenendaal,
we gaan, het is een ochtend ritje van 126 km dan zijn
we op tijd terug om Max Verstappen te zien, twee
vliegen in 1 klap.
Het is al lekker druk in het clubgebouw, inladen en de
natuur in.
We verlaten Veenendaal, en rijden door Ederveen,
Ter Schuur, en Voorthuizen, in Huinen nemen we zeer
kleine landweggetjes naar de Harskamp,en Wekerom.
Het tweede gedeelte, gaat over de Veluwe,en tevens
de terug weg, ik heb al heel wat wegen bereden over
de Veluwe, maar vandaag komen we over wegen die
voor ons onbekend zijn, heerlijk.
Zo rijden we Veenendaal weer binnen, het is een
prachtige rit foutloos in de garmin, voor
herhaling vatbaar, snel naar huis om de prestatie van
Max te zien.
Toer groeten Els
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9e Mijnhoutoer….2 oktober 2016.
Voorafgaand aan deze dag werden de
weersvoorspellingen steeds minder goed. De zaterdag
zou erg buiig zijn, en de zondag nog een graadje
erger. In de praktijk heb ik zaterdag helemaal geen
regen gezien, dus zal de zondag misschien ook
meevallen? We wisten dat Karin niet mee zou gaan, en
Els had laten weten dat ze het nog niet wist ivm de
weersvoorspellingen. Gelukkig hadden we niet voor
niks appeltaart gebakken, want Ruben, Jan en
Annemarie, Marcel en Paul arriveerden rond 10 uur in
de Raaigras in Bluefingercity. En… de lucht was blauw,
al was de temperatuur iets aan de frisse kant.
Gelukkig had ik voor Marcel nog een sweater in de kast
hangen, want hij was al ietsje blauwig, en de rit moest
nog beginnen!
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Na de koffie vertrokken we langs het Zwartewater, en
via Zwolle-Zuid langs de IJssel in de richting van
Raalte.
Volgens de medetoerders waren we al redelijk illegaal
van start gegaan bij het ‘Engelse werk’ in Zwolle.
Dus ik heb dat nog even gecheckt. Eerst een bord
‘doodlopende weg’, met daaronder ‘uitgezonderd
fietsers en bromfietsers’. Mag je dus gewoon in.
Dan een bord ‘gesloten voor alle motorvoertuigen’ met
daaronder ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’.
Mag je dus ook gewoon in, want daar woont je oma bij
wie je op bezoek gaat……
Laten we het maar op ‘een beetje illegaal’ houden.
Het was in ieder geval een mooi stukje weg met
uitzicht over de IJssel. Het frisse windje zorgde ook
voor weinig fietsers op de weg, dus we hadden redelijk
vrij baan. Wel wat herfstrommeltjes op de weg, maar
niet overdreven veel.
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Via Elshof naar Broekland, en daar was de weg
compleet afgesloten. Chips….dus omkeren en een stuk
omrijden. Even verderop pakte ik de route weer op
(dacht ik). Maar de eerstvolgende paar kilometers
kwamen me niet echt bekend voor…. Niet in dit deel
van de route in ieder geval. Wat bleek, ik had gewoon
even moeten stoppen en uitzoomen op het scherm van
de Garmin, want ik had nu onbedoeld zo’n 20 km
overgeslagen. En in die 20 km zat precies het
pauzepunt in Heeten!! En dat was nog niet het
ergste…. Ook de paar onverharde stukken zaten in dat
deel!! Voor het eerst een Mijnhoutoer zonder
onverhard….tragisch.
Afijn, langs Raalte, Mariënheem en Lemelerveld
kwamen we weer in Zwolle waar we bij het ‘Grote
vogel’-restaurant dan maar de lunch gebruiken.
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Nog steeds droog weer, en ik stuur Els een sms met de
groetjes vanaf een ‘zonovergoten terras waar we
heerlijk zitten te bruinen’;) Zeer verstandig om daar
niet op te reageren, Els.
Goed voer trouwens bij die Grote vogel.
Toen Jan even van tafel was hoorden we flink kabaal
uit de keuken komen. Ja, en dan hoef je elkaar alleen
maar aan te kijken….. ‘Ze had een hele lange
paardenstaart’, zei hij later. En Annemarie was mee,
hè.
Via Emmen richting Dalfsen en door Zwolle-Noord
weer richting huis. Net binnen de bebouwde kom van
Zwolle begon het lichtjes te pikkelen, en de laatste 2,5
km iets minder licht.
De bui werd verder aan de Raaigras binnen afgewacht
met koffie, kaas en worst, en na nog wat babbelen
werd het droog en vertrokken de deelnemers richting
huis.
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Dit had ‘m helemaal moeten zijn, waarvan we de lus
onder Raalte dus helaas gemist hebben. Dus maar
140 kms voor de toercompetitie.
Mederijders bedankt voor jullie gezelligheid, hopelijk
tot volgend jaar.
Grt, Onno en Akke.
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Veteraan Treffen te Woerden
Dit jaar alweer voor de 26e keer, het aantal jaren dat
ik geweest ben weet ik echt niet meer, maar het is er
altijd fantastisch.
Waar komen al die duizenden mensen eigenlijk voor:
Clubstands, onderdelen beurs, klassieke race motoren,
muziek, attracties, kennis op doen, elkaar advies
geven, samen genieten van al die historie die met
liefde in ere hersteld en gekoesterd wordt.
Met moeite een plekje voor de Yamaha gevonden, en
nu eerst koffie, daar is een mens wel aan toe, en ja
hoor wie kom ik hier zoals elk jaar tegen....Marcel, Jan
met z’n maatje Bert en de zijspanrijder uit Zeeland.
Na de koffie ga ik op pad. Eerst maar langs de vele
kraampjes met onderdelen, helmen, boutjes, moertjes,
banden etc. Wie kom ik tegen, twee leden van Mike
The Bike, lekker bij gekletst, jullie krijgen allemaal de
groetjes van ze. Zij staan al vele jaren met een
kraampje met oude fietsen met hulpmotor.
Nu krijgt mijn aandacht voor oude motoren en circa
300 bromfietsen de een nog mooier dan de andere,
wat een liefde is hier ingestoken.
Een paar merken zal ik vermelden voor de aardigheid;
Heinkel, Truimph, Puch, Tomas, Ural, AJS, Royal
Enfield, Norton, etc, etc,
Maar dit jaar is er iets speciaals, een paddock met de
motor fietsen van Wil Hartog, Jan Kostwinner, Jos
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Schurgens, Aalt Toersen, en Jan de Vries, de coureurs
zijn zelf ook aanwezig.
Een paar motoren worden gestart met de gas hendel
helemaal open. De decibellen verbrijzelen je oortjes,
maar het is wel helemaal te gek.
Maar na een paar uurtjes rond gelopen te hebben is
het tijd om naar huis te gaan, vanavond is er
clubavond, de eerste keer na de vakantie periode,
weer lekker bij kletsen.
Els
-

-
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-

-

-

-
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-
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Bericht op de kerkdeur:
Geen mis vandaag!
De pastoor ligt in bed met een snotneus...
Simpele vraag, prachtig antwoord!
de lerares vraagt aan jefke in de klas :
- welke soort vrouw zou jij later graag hebben ?
- ik wil een vrouw zoals de maan.
- Wow wat een keuze !
je wil dus dat ze mooi en rustig is.
- Nee ik wil dat ze 's avonds komt
en 's morgens verdwijnt.
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Zo moeilijk is Nederlands niet…….
je moet alleen goed lezen!
Achteraf = min acht
Bedacht = bed naast nummer zeven
Continenten = inenten op een delicate plaats
Eileider = autoritaire kip
Kieskeurig = kies in goede staat
Minimaal = kleine maaltijd
Minister = heel kleine ster
Misleider = priester
Paling = vader van een chinees kind
Panama = vader laat moeder voorgaan
Papier = zwaarlijvige Ier
Politicus = kus van de politie
Profeet = professor aan tafel
Uurwerk = werk dat per uur betaald wordt
Vertrouwen = in het buitenland trouwen
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De Baarnse Motor Club; hoe het begon.
Al enige tijd beschik ik over een vijftal ordners die in
de vorm van verslagen van (jaar)vergaderingen,
uitgaande correspondentie, ingekomen stukken, etc.
de geschiedenis bevat van onze club vanaf 1977.
Het jaar waarin voorbereidingen zijn getroffen de club
op te richten wat uiteindelijk op 16 januari 1978 is
bekrachtigd door het door Notaris Morsch opgestelde
‘afschrift oprichting vereniging’ van de Baarnse Motor
Club. Ik heb de ordners wel eens globaal ingekeken,
maar daar is het vooralsnog bij gebleven.
Een medisch akkefietje met nasleep gaf mij afgelopen
maand alle tijd om de boel van zolder te halen en op
mijn gemak de mappen eens door te bladeren.
Het allereerste A4 is een uitnodiging ‘Aan alle
motorliefhebbers’ voor een te houden bijeenkomst in
gebouw ‘De Vonk’ aan de Javalaan in Baarn voor
oprichting van een motorsportvereniging.
Buiten de voor oprichting te behandelen formaliteiten
werden de aanwezigen vergast op kleurenfilms,
belangeloos beschikbaar gesteld door Castrol Oil toen
nog gewoon Olie genoemd. Voor de pauze ‘Sometime
Scramble’ over motorcross in Italië, na de pauze ‘Six’
over 6 facetten van de motorsport met aansluitend
‘Imola’ over de laatste race van Jaro Saarinen in 1973.
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http://www.dailymotion.com/video/x8ogsi_1973imola-1-2_auto
(de vermoedelijk getoonde film van 18 minuten)
Hierna werden inschrijfformulieren en een presentje
uitgedeeld. Helaas is niet bekend hoeveel mensen zich
voor, tijdens en na de bijeenkomst hebben aangemeld.
In augustus is men uitgebreid gaan lobbyen bij de
Gemeente voor clubruimte en een terrein waar de
club zou kunnen crossen. Ik zie statuten voorbij komen
waarvan wij al jaren artikel 9 op eigen wijze
interpreteren. Wat wel klopt is dat wij met een oneven
aantal zijn.
Verder een uit 26 punten opgesteld Wedstrijd- en
trainingsreglement.
Een uitnodiging voor de oprichtingsvergadering op
15 september 1977 in Astoria aan de Oranjestraat.
Aansluitend notulen van deze bijeenkomst waarin 9
bestuursleden zijn aangesteld en het voorstel om 2
leden van de Oude BMC, de heren Bronkers en Kooy,
te benoemen tot ereleden.
Verder was voor het crossen van belang dat de club
zich zou aansluiten bij een motorsportbond. Er wordt
gesproken over de KNMV en Gelimbra/MON.
(een samenwerking van crossclubs uit Gelderland,
Limburg en Brabant die later met andere provincies de
naam hebben gewijzigd in Motorsport Organisatie
Nederland). Uiteindelijk wordt het de KNMV want om
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bij het MON aan te sluiten wordt de club in eerste
instantie geweigerd omdat de club geen eigen terrein
heeft.
Al voor de officiële oprichting is men in december bezig
met voorbereiding van activiteiten op Koninginnedag
1978. In de ochtend zal de eerste Oranjerit voor
toerrijders gaan plaatsvinden.
In de middag wil men voor uitsluitend amateurs en
sleutelaars en voor de jeugd, een bromfiets en 50cc
cross houden. Voorgesteld wordt dit op de IJsbaan te
doen. Bijzonder is wel dat op deze locatie door de
Baarnse Oranje Vereniging een ponyshow is gepland.
Een fijne combinatie gezien het gezellige vluchtgedrag
van deze 1pk’s wat wij heden ten dage nog wel eens
meemaken tijdens een toerrit.
Het laat zich raden dat de Gemeente Baarn geen gat
ziet in crosswedstrijden en in de afwijzing beschadiging
van de grasmat als belangrijkste argument aanvoert.
Het eerste document van 1978 is de officiële akte van
oprichting wat betekend dat op 16 januari De Baarnse
Motor Club een feit is.
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