Het BMC-tje.
1

Baarnse Motorclub.
Opgericht 16 januari 1978.
Kamer van koophandel 40506248.

.

LOOT-clubnummer: 205.
KNMV-clubnummer: 601.
Internetsite: http://baarnse-mc.bleuh.net
E-mail: baarnsemotorclub@kpnmail.nll

Voorzitter: Karin Hogenbirk
karinhogenbirk677@hotmail.com

Penningmeester: Els Wortel
ecmwortel@hotmail.nl

Secretaris en toercommissie: Karin Hogenbirk

Alg. bestuurslid: Onno Mijnhout

Toercommissie: Ruben Steenland.
steenland@kpnmail.nl
Redactie clubblad en kopy adres: Onno Mijnhout

o.mijnhout@t-mobilethuis.nl

Maand…oktober.

Jaartal…2017.
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Voorwoord…
Als ik op mijn vrije middag het voorwoord van oktober
wil schrijven, regent het buiten flink, de wind jakkert
over de dijk, en al veel blad, beukennootjes, eikels en
losse takken dwarrelen naar beneden.
Het nieuwe seizoen de ‘herfst’ heeft zich al een klein
beetje laten zien.
Maar toch hopen we dat deze maand nog wat toer
dagen voor ons in petto heeft, zoals zondag 8 oktober
de laatste clubrit van dit jaar, we gaan naar
Amstelveen.
Natuurlijk is het bestuur en men ziet het niet altijd,
achter de schermen nog steeds actief, zo zijn Karin en
ondergetekende afgelopen week naar de vergadering
van het District Overleg Toer van de KNMV geweest.
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, daar horen wij
natuurlijk ook bij. Maar als je naar de opkomst kijkt er
zijn 15 clubs uitgenodigd, 3 hebben zich afgemeld,
aanwezig zijn de BMC en MAC Veenendaal, totaal 4
personen. Triest maar als je van ver moet komen kan
het lastig zijn, maar het minste wat een vereniging kan
doen is zich netjes afmelden.
Maar melden jullie je maar niet af en kom gezellig naar
de clubavond van 28 oktober, en heb je zin om een
bardienst te verzorgen, laat mij het gerust weten.
Els
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:
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In de maand oktober is jarig:
Karin Hogenbirk.
Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Zaterdag 28 oktober.

Bardienst:…wie-o-wie…..
Vanaf 20.00 uur.
‘de Kleurvogel’, Tolweg 1, Baarn.
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10e Mijnhoutoer, 17 september 2017.
Wat ooit begon met de intentie om een eenmalig
evenement te zijn om de clubleden de mooie
toeromgeving van Zwolle te laten zien, en waarvan ik
het jaar daarna dacht, ach…………... ik doe er nog èèn,
is ondertussen eigenlijk al een traditie geworden.
De tiende dit jaar. En het wordt gewaardeerd!
Blijkens de attentie die we uit handen van Karin

mochten ontvangen.

Dank u zeer!

Dit jaar was er veel snot in Zeewolde, en veel mist op
de Wakkerendijk, en arriveerden er 4 leden, met een
mooi zonnetje in de rug aan de Raaigras in Zwolle.
Ruben, Jan, Karin en Marcel.
Na de koffie met (inmiddels ook traditionele)
appeltaart, het laden van de Zümo’s, het inrollen van
papier route en wat slap geouwehoer over oa ‘de
ballen van Jan’, gingen we op pad.
Na een rondje om ‘Stadshagen’, ging het over de dijk
langs het Zwartewater naar Hasselt. Vandaar de
Mastenbroekerpolder door naar IJsselmuiden.
Rond de polder ‘Kampereiland’, en Flevoland in via de
Ramspolbrug. Door het bos van werelderfgoed
Schokland, en via Nagele de A6 oversteken richting
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Urk. Daar was dit jaar de pauze gepland.
In de voorgaande weken had ik diverse Urkse
restaurants ‘online’ bekeken, maar nagenoeg alles was
zondag dicht ivm de ‘heilige zondagsrust’.
De enige open tent was restaurant ‘de Kaap’, waar dus
kennelijk alleen maar atheïsten (heidenen)
werken…goed voor ons.
Op zondag mag de plaatselijke bromsnor natuurlijk
ook niet werken, dus reden we brutaal langs de
zakpaal bij de vuurtoren om met onze brommers het
uitzicht over het water van de al aanwezige toeristen
op het zonovergoten terras flink te verstoren, door
vlak voor het restaurant te parkeren.

3x Fish and Chips, 1x schol en friet, en 1x uitsmijter
later besloot Marcel nog een Scholletje te bestellen.
Eentje leek ‘m erg klein dus doe er maar 2…….
Dat kostte wat moeite om weg te stouwen, maar het
lukte ‘m. Hopelijk hoeven we straks niet te stoppen
7

omdat ‘ie z’n helm volgekotst heeft, maar dan kan Jan
tegelijkertijd meteen de ballen even herschikken, dus
dat komt mooi uit.

Het Ketelmeer werd weer overgestoken via de
Ketelbrug, waarvan je nooit weet of ‘ie na het openen

weer dicht gaat,
maar dat
lukte vandaag gelukkig wel.
Via het Roggebotbos zakten we af naar Elburg, en daar
zagen we zeer dreigende lucht naderbij komen.
In Oosterwolde vielen de eerste druppels, en ik besloot
om van de route af te wijken en rechtstreeks naar de
Vinexwijk van vertrek door te steken. Op het stukje
snelweg van Wezep naar Zwolle brak de hemel open….
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Een giga-stortbui. Op de linkerbaan met 100 km/u
haalden we alles in. Terug aan de Raaigras te Zwolle
werden de jassen uitgehangen en was er koffie met
appeltaart en wat kaas/worst voor de liefhebber.
We waren net op tijd voor de 2e helft van ADO – Ajax…
(voetballen kijken met de motorclub, das nog niet heul
vaak gebeurd….) Het einde van de wedstrijd werd niet
afgewacht, want het werd droog en de meute ging
huiswaarts.
Al met al een voor 95% zonnige, droge, mooie dag.
En met 156 gereden kms, maar 10 km minder dan de
originele uitgezette route.

Op naar de volgende 10 edities. (de 11e is al klaar…)
Grt, Onno.
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Beste leden,
Hieronder staan de clubavonden voor 2017 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.
Zaterdag 18 november
Zaterdag 16 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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Namens de toercommissie nodigen we jullie uit om de
volgende toertochten mee te rijden.
Helaas, de laatste officiële clubrit was 8 oktober j.l.
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TE KOOP!!
Tegen elk aannemelijk bod.

Dames Evolution-motorpak.
Jas met losse winter-voering en ventilatieritsjes voor
en achter. Maat L.
Broek met losse wintervoering, Maat M. Heb je
interesse, dan kunnen we het eventueel clubavond
oktober meenemen, anders ophalen in Zwolle.
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Weinig aan gehad, ± 3 jaar oud.
Info: o.mijnhout@t-mobilethuis.nl.
13

14

24 september 2017.
Na afwezig te zijn geweest op de clubavond van
gisteravond, ivm de verjaardag van ons kleine ventje
(1.95m.), begon de zondag erg mistig. Tijdens het
uitlaten van de hond leek het wel of ik gisteravond 13
ipv 3 flesjes Gerardus achterover had getikt, zo wazig
was de wereld.
Toch maar even de LOOT-kalender gechekt, en er
bleek in Heeten een rit te zijn van MC Free Wheels, de
28e ponytoertocht….
Rond 11.30 uur ging ik op weg. Er hing nog wat lichte
mist, maar de zon deed z’n uiterste best om er
doorheen te prikken. Onderweg vroeg ik me af wat dat
dan inhield, ponytoertocht.
Kan je dan je pony bij laten knippen? (lastig in mijn
geval) Moet je een ponytail hebben om mee te mogen
rijden? Of rijden we langs extreem veel pony’s?

Niets van dat al.
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Er blijken de hele week allerlei aktiviteiten in Heeten te
zijn. O.a. cabaret, fietsen, vlooienmarkt,
mountainbiken en ponymarkt. Vandaar dat de week
ponyweek heet, en de tocht idem dito.
Ik nam ivm het late start-uur de korte (150 km) route.
Het was een vlotte route. Het langste ‘rechte’ stuk was
15 km, en er waren nog meer ‘rechte’ stukken van
enkele kms, zodat de snelheid er wel in zat.
Maar er was ook moois. O.a. de dijk langs de IJssel,
van Kampen richting Deventer, tot aan het veer Olst –

Wijhe.
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Je komt dan langs Klazien (uut Zalk), en Hattem.
Ook het stuk van Ommen via Ommerschans naar
IJhorst is mooi sturen.
Als ik alleen rijd stop ik eigenlijk alleen voor een
fototje, en verder niet. Dus net na 15.00 uur was ik
weer thuis. En met de zon volop in de achtertuin werd
dat nog even genieten met een cola-tje en een stuk
Monchou-taart onder handbereik.

Hopelijk zet deze trend van mooie motorzondagen nog
even door tot half oktober, want dan hebben we met
de laatste clubrit van 8 oktober ook mooi weer.
Voor de zekerheid maak ik vast een euro over naar
Pelleboer, dan zit het wel snor.
Grtjs, Onno.
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Rit September
Start normaliter een rit bij een club in den lande; de rit
die de titel ‘Mijnhoutoer’ draagt niet. Die start vanuit
de huiskamer van Onno en Akke in Zwolle. Wat ooit als
voor de lol is begonnen is verworden tot een traditie.
De dag begint met een kleine wereld want het is bij
vlagen nogal mistig in de polder, maar eenmaal in
bewoond gebied valt het allemaal wel mee. Ik sta veel
te vroeg op de Brink. Baarn is nog uitgestorven.
Ik wordt door een enkele vroege fietser vriendelijk
gegroet.
Tot 10 voor 9 blijft het angstvallig stil. Ik hoop niet dat
Onno alle moeite voor vandaag voor maar 1 persoon
heeft hoeven doen, maar gelukkig komen Marcel,
Ruben en Jan vrij snel na elkaar de Brink oprijden.
De rit naar Zwolle is aan de frisse kant en bij Onno en
Akke aangekomen is er koffie en homemade applepie
met slagroom.
Krap een uur later gaan we op pad en vrijwel meteen
begint het landelijke achterland van het nog steeds
uitdijende Zwolle. Onno heeft weer een fraaie rit
uitgezet langs water en landerijen en over oud en
nieuw land. Schokland, steevast aangeduid als
‘Werelderfgoed’ is daar ook onderdeel van. Sommige
klinkerwegen stammen daar ook nog uit het jaar kruik
en ik hoop voor de authenticiteit dat dat zo blijft.
Voor motorrijders met een liesbreuk is dit echter geen
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onverdeeld genoegen. (nog even doorbijten Jan)
Het is stil op de weg. Amper motorrijders en fietsers.
Wats keburt.
Dat betekend niet slalommen om slingerend, fietsende
gezinnetjes. Weinig eikels van wielrenners.
Geen paarden die zijwaarts dansend de weg blokkeren
en het wel erg moeilijk maken om te passeren.
Kortom: Gezien de rust op de weg moet je wel erg je
best doen om brokken te maken.
Tip van ondergetekende: denk dit nooit want het is de
goden verzoeken.
Vrijwel meteen op een landweg een in de weg lopende
hond die door een man met overslaande stem terug
het erf wordt opgeroepen. Daarna wordt Ruben bijna
geramd door twee halve zolen op een brommer die
vanuit het niets, zonder te kijken, de weg op zeilen.
En wij zijn nog geen twee straten op Urk en Ruben is
nogmaals de klos als een man zijn hondjes niet in
bedwang kan houden. Tijd voor een break.
Onno rijdt ons voor naar restaurant de Kaap. Huhhh.
Zijn ze hier in Griffostein van hun geloof gevallen ?
Open op zondag ?
Gezeten op het zonnige terras komen wij in het vizier
van een jongedame (overigens erg lijkend op de
andere serverende meiden (vast familie)) die een
fantastische zin uitspreekt die in veel situaties, al dan
niet in aangepaste versie, van pas kan komen.
Na het opnemen van het eerste drankje, terwijl de
andere vier nog moeten bestellen, vliegt er een wesp
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langs haar heen en dan spreekt zij de onsterfelijke
woorden;
‘Een wesp? ik roep even een collega, want hier ben ik
allergisch voor’. Zoef, zoef en weg was zij om helemaal
niet meer te verschijnen.
Het woord wesp kun je in dit geval ook vervangen
door: motorrijder, een ongelovige, een vervelende
klant, enz. enz. Voorwaarde is wel dat je een collega
kunt roepen.
Zeg Urk, dan zeg je vis dus gaan we aan de fish en
chips of de dagschotel scholfilet.

Marcel is afwijkend met een uitsmijter maar besteld
daarna alsnog een scholletje (of 3) en krijgt, voor dit
wordt geserveerd, nog het eea toegeschoven van de
schotel van Jan.
Straks bij het vervolg van de rit vooral niet te hard
over de drempels en je vizier dicht houden Marcel.
Via een kruip-door-sluip-door-route leidt Onno ons Urk
uit voor het vervolg van de rit die zeker zo prettig is
als de al verreden kilometers.
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Na een paar lekkere doorrij-polderwegen waar de uien
op het land in de plassen liggen te verpieteren, rijden
wij over de Ketelbrug die net wordt opengeschroefd.
Dat geeft de gelegenheid de zeilboten en een fraaie
twee- en driemaster voorbij te zien glijden.
Ik raak nog aan de praat met een meneer in een auto
voor ons die vraagt waar de rit heen gaat.
Terloops verteld hij een BMW R80 in kratten te hebben
liggen die hij ooit nog eens in elkaar wil zetten.
Grappig dat er toch vaak een connectie is. Dat hadden
wij ook al bij de Kaap waar één van de terrasgasten bij
het verlaten ook een praatje aanknoopte om te
vertellen dat als jongeman zijn droom was een bepaald
type BMW te kopen. Daar had hij toen geen geld voor,
waardoor het een NSU is geworden. De naar schatting
zijnde eind zestiger, bezit deze motor nog steeds
getuige het trotse tonen van een foto.
Via Dronter grondgebied en wat polderomzwervingen
komt Elburg in zicht. Boven Elburg hangt een lucht
waar de honden geen brood van lusten.

Ik heb vandaag weer eens
mijn gele zonnebril opgezet voor een zonovergoten
gevoel en soms moet ik deze even laten zakken om te
zien dat de lucht nog dreigender is dan deze door de
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gele glazen oogt.
Zo’n 20 km voor het eind van de rit besluit Onno de rit
af te breken teneinde te voorkomen dat wij gezellig
rijdend over landelijke wegen van het asfalt spoelen.
Nog geen 2 tellen later wordt de hemel opengetrokken.
Mozes kriebel. Moeder vraagt of het zo goed is. Terug
aan het Raaigras ter afsluiting nog een hapje en een
sapje.
Zodra wij later de A28 opdraaien volgt bui nummer 2
die gelukkig niet lang aanhoudt. Op de A1 waaiert
vanaf afrit Amersfoort het gezelschap om de afslag
uiteen.
Onno bedankt voor de 10e jubileumrit en alle ritten en
appeltaarten van de afgelopen jaren.
Akke bedankt voor de ontvangst van het zootje
ongeregeld in wisselende samenstelling.
Dankzij de rit, het gezelschap en de leen-Transalp heb
ik weer een topdag gehad.
Karin.
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Historie en veel spektakel...
Al jaren ga ik in september naar het Veteraan treffen
in Woerden, elk jaar anders maar altijd het zelfde
onderwerp. Het is een ontmoetings plaats van
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internationale klasse, vele honderden liefhebbers van
oude motoren, bromfietsen, driewielers, onderdelen,
kleding, helmen, etc etc. komen hier om een dag te
genieten en onderdelen te vinden voor de oldtimer of
klassieker. Niet alleen daar voor, maar ook om ideen
en ervaring met elkaar te delen, we komen met z’n
alle hiernaar toe, om de historie in ere te bewaren, te
koesteren en in ere te herstellen. Heb je een voertuig
ouder dan 25 jaar mag je die plaatsen op het veld,
maar dit keer is het zo druk dat er zelfs rondom het
terrein oldtimers opgesteld staan. Ook is er voor de
oudjes een toertocht door de omgeving ,,De Kaasrit,,.
Er zijn prachtige prijzen te winnen voor de unieke
voertuigen, en als ik over het veld loop met zeker wel
300 bromfietsen en veel motoren, is het een zoektocht
voor de organisatie om hier prijzen aan te verbinden.
Het hele team doet haar best om elk jaar een thema
toe te voegen, dit maal is het de classic speedway,
oude rijders zijn b.v Roelof Thijs, Hennie Kroeze en
Frits Koppe. Na afloop worden er een paar speedway
motoren verkocht de opbrengst is voor een goed doel.
Na een paar uurtjes rond gelopen te hebben tussen al
dit moois is het tijd op weer naar huis te gaan. Wel
heb ik Jan en zijn maatje Bert gemist, Marcel was er
met zijn oldtimer, en jullie krijgen allemaal de groetjes
van Mike the Bike.
Els
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Arena(niet)rit.
De toercommissie, bleek de avond te voren, kon niet
deze 8e oktober. En de weerberichten waren vochtig
voor de zuidelijke helft van Nederland, en wisselvallig
tot redelijk voor de noordelijke helft. En toen ik op de
LOOT kalender zag dat MC Zwolle op dezelfde dag de
Herfsttoer organiseerde, was de keuze snel gemaakt.
De wekkerradio wekte me met; ‘It’s a beautiful day,
the sun is shining, I feel good, no-one’s gonne stop me
now….’, je weet wel, van Freddy Mercury, die
zeehondjes reclame. En behalve dat ‘The sun nog niet
shining’ was, klopte alles.
De 6,5 km naar Restaurant Urbana, waar de rit startte
werd nog door een licht vochtige nevel verreden.
Het was redelijk druk, een motortje of 30 stond er al.
Inschrijven, inladen, bakkie koffie….. en klokslag 10
uur reed ik nèt voor een grote groep weg.
Voor de korte route. Hoezo kort. In de kalender stond
175 km, en hij bleek 195 te zijn!! Nou, vooruit maar.
Zwolle uit richting Hattem, en na de IJssel de dijk
richting Kampen op. Bij de eerste de beste bocht deed
het achterwiel op zo’n gerepareerd asfalt-stripje een
stapje opzij……oeps, met een iets verhoogde hartslag
tot gevolg. De weg is toch nog wat vochtiger dan ‘ie
eruit ziet. Verderop kwam ik alweer langs Klazien.
Die heb ik van ‘t jaar genoeg gezien.
Over prachtig slingerende weggetjes (met een hoop
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blubber- en bladertroep) werd Kampen bereikt, waar ik
de tank even volgooide met de kerktoren van Kampen
op de achtergrond. En t was flink opgeklaard!! De
derde mooie toerzondag op rij!!

Via Kamperzeedijk Oost en –West naar de pont in
Genemuiden. 2 euro 10 voor een klein pokkestukkie
varen!!
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Helaas zat ik daarna weer achter een grote groep,
maar gelukkig kende ik dit deel van de route.
Een weg eerder afslaan, en door Heetveld richting
St. Jans Klooster zorgde ervoor dat ik een iets kortere
weg nam, en zodoende voor de groep uit kwam…YES!!
Via Giethoorn en diverse Kolderveense Boeren naar
Ruinerwold. Hier waren de wegen wat beter berijdbaar,
en het ging lekker vlot! Bij Rogat de A-28 over, en
daarna werd het riviertje ‘de Reest’ gevolgd.
Een prachtig stuk, via IJhorst naar Ommerschans.
(zie verslag van de Ponytoertocht, maar dan de andere
kant op). Hardenberg, Marienberg en …

Langs de ‘Beerze Bulten’ naar Den Ham en
Hellendoorn. Luttenberg, Heino, en Zwolle kwam weer
in zicht. Eigenlijk tot m’n eigen verbazing reed ik net
na 13.00 uur de Raaigras weer in. Het was allemaal
lekker vlot gegaan zonder dat ik het idee had gehad
flink aan het gas te hangen.
26

Afijn, deze waarschijnlijk laatste toertocht van het
seizoen was in ieder geval een mooie.
Ik ben benieuwd of er nog leden de Arenarit gereden
hebben, en of ze het droog gehouden hebben.
Die verslagen komen dan uiteraard vanzelf in dit BMCglossy terecht.

Ik hoop begin november nog een mooie dag te hebben
om ‘the beast’ winterklaar te maken.
Eerst een stuk rijden met dat speciale benzine
toevoegspul erin, en dan flink poetsen en invetten, en
vervolgens onder de hoes in de hoek van de schuur
wegzetten voor de winterslaap, met de bandjes los van
de grond uiteraard.
Dat t maar een warme winter mag worden….
Grtjs, Onno.
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Tandpasta
Tandpasta is niet alleen om je tanden te poetsen, maar
ook een onmisbaar huishoudelijk middeltje waar wij
motorrijders/sters ons voordeel mee kunnen halen.
B.V. Reinigen van de bevuilde onderdelen,
edelmetalen, van echt leer en kunstleer, van chroom,
koplampen helder maken, tegen het beslaan van je
motorbril, verwijderen van water vlekken en
kalkkringen, etc. Dus beste leden poetsen
maar.
Els
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LET OP! Clubavond november is 18 november!!
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