Het BMC-tje.
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Opgericht 16 januari 1978.
Kamer van koophandel 40506248.
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KNMV-clubnummer: 601.
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Secretaris en toercommissie: Karin Hogenbirk.
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Maand…Oktober.

Jaartal…2018.
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Voorwoord…
Deze maand is het voorwoord voor mij, waar zal ik het
eens over hebben, geen flauw idee alles is onderhand
al onder de loep genomen.
Als ik naar buiten kijk straalt het zonnetje me
tegemoet, weet je wat ik pak even de fiets en ga er op
uit, misschien krijg ik onderweg inspiratie voor het
clubblad, wie niet waagt die niet wint.
Nu heb ik het geluk dat aan de overkant van mij de
natuur al wonderschoon is, dus met een
slakkegangetje begeef ik me in de eeuwenoude polder
van Eemnes.
En via een prachtig aangelegde fietspad dat
kronkelend met de Eem mee gaat kom ik uit bij het
pontje van Bunschoten, het is hier gezellig en druk,
men wil allemaal even nagenieten van de zomerse
dagen.
Ik ga niet naar de overkant, maar pak een mooi stukje
natuur dat leid naar het uiterste puntje van Eemnes,
‘Het Raboes’. Het is een stukje nostalgie voor me, je
weet wel iets van vroeger.
Op de terug weg zie ik dat de boeren de sloten al
hebben uitgebaggerd, de mais is van het veld, de
akkers hebben omgeploegd alles klaar voor de nieuwe
oogst van volgend jaar, in de verte maaien nog een
paar boeren het laatste gras, ook hier komt voorlopig
een eind aan, in de verte komt de winter nabij.
Als ik mijn fiets weer in de schuur zet, en het blauwe
monster zie staan denk ik nog een paar mooie na
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zomerse dagen om te rijden, en ook hier komt een
eind aan.
Nog een poets beurt, een vetje op de ketting, aan de
druppelaar en klaar voor een diepe winterslaap.
Van de ene kant jammer, maar het is goed geweest,
dan stappen we over van de motorfiets naar de andere
fiets, om ook hiervan te genieten.
Els
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Zaterdag 27 oktober

Clubavond!
Aanvang 20.30 uur.
Bardienst: Carina en Paul.
‘de kleurvogel’, Tolweg 1,


De volgende 2 clubavonden zijn vroeger dan
normaal ivm einde jaar.
17 november en 8 december!!
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

6 november.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

In de maand oktober is jarig:
Karin Hogenbirk.
Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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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.
17 november Marcel en …...
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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De 11e Mijnhoutoer. (1)
De dag begon met een Whatssapp van Karin, die ons
een fijne toerdag wenste.
Deze zondag de 30e september begon frisjes, maar de
zon maakte veel goed. De krap 11° celsius op de
temperatuurmeter achter het huis toen de vijf
medetoerders aankwamen, werd bewezen door de
koude handen die ik mocht schudden.
Na koffie met appeltaart was iedereen wat
opgewarmd, en met inmiddels 15° gingen we op pad,
uitgezwaaid door Akke. ‘We’ zijn vandaag Ruben,
Marcel, Jan, Jaap, Els en ondergetekende.
De route ging vandaag eerst om Noord-Zwolle heen,
en dan zuidoost, globaal richting Deventer.
De wintervoering deed zijn werk, en met zonnetje was
het eigenlijk heel aangenaam toeren.
Voor de pauze hadden we al een stukje ‘onverhard’.
Jullie weten onderhand dat ik dat bijna altijd in de
route opneem. Het moet natuurlijk niet te mul of
blubberig zijn, en als het geregend heeft heb ik
meestal wel een omweg paraat, maar vandaag waren
de harde leemwegen zeer goed te berijden.
De pauze was in Heeten, bij Brasserie 13. Daar zijn ze
wel motorrijders gewend, want Mc Raalte start daar
ook de ritten. Deze week was het ‘de Ponyfeesten’ in
Heeten, met vandaag als laatste dag.
Vandaar waarschijnlijk dat de serveerster ipv 5
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uitsmijters ham/kaas, 5 broodjes kip van € 5
afrekende.
En bedankt, zeg ik dan. Want we waren de enigen op
het terras, en als je dan verkeerd afrekent is het je
eigen stomme fout. Of de naweeën van een week
‘Ponyfeesten’………….
Na deze goedkope lunch kwam het 2e stuk onverhard.
Een meter of 600, maar niemand gaf een krimp.
Wat verderop kwamen we op een paadje wat over het
erf van een boer liep, (maar wel openbare weg) een
loslopend kalf tegen. Ik kon er prima langs, maar toen
het kalf Rubens rode gevaarte zag sloeg ‘ie op hol.
Gelukkig denderde hij het weiland in zonder verdere
schade. Volgens zeggen heeft Ruben ook nog een
ontmoeting gehad met een roofvogel, een hond en een
reiger….. de dierenvriend.
Allemaal hadden we last van eigenwijze wandelaars en
een opvallend aantal scootmobielers, waarvan je nooit
weet wat ze gaan doen.
Terug in Zwolle ben ik een stukje van de
oorspronkelijke route afgeweken. Die ging namelijk
over de Schellerdijk, die recent officieel fietspad is.
Alleen durf ik die wel te nemen, maar om 6 boetes te
riskeren,….. dacht het niet.
Een laatste stuk langs het Zwartewater, en we waren
alweer terug in de Vinexwijk Stadshagen.
Nog een sappie en wat hartigs, en tegen vieren togen
de toerders huiswaarts.
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Heren en dame, bedankt voor jullie komst en deze
mooie toerdag. Anders had ik de boel mooi voor j.l.
uitgezet.
Groetjes, Onno.

…maar ff een keer geen foto van
de XJR…☹.
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De 11e Mijnhoutoer.(2)
Als ik op de laatste dag van september naar buiten
kijk, naar de geweldige polder van Eemnes, die
normaal een prachtige groene aanblik geeft, is de kleur
vanochtend wit. Het heeft al aardig gevroren, dus de
winter handschoenen maar opgezocht, vandaag is het
de Mijnhoutoer in Zwolle, en de lede maten van deze
oldtimer moeten warm blijven.
Op de afgesproken ontmoetingsplaats in Baarn, staat
Marcel er al, Jan en Jaap melden zich kort erna en
Ruben sluit zich aan op de A28, en zo rijden we in een
lange lint van motoren naar de Raaigras.
Na een koude rit krijgen we een warm onthaal met
koffie en zelf gebakken appeltaart met slagroom, de
laatste ups en downs worden uit gewisseld, de
garminnetjes geladen en het is tijd om te gaan, Akke
zwaait ons uit, tot vanmiddag.
Via slingerwegen verlaten we Zwolle om met een
ommezwaai weer Zwolle in te rijden, en daarna het
voor mij grotendeels onbekende landschap van
Overijssel te gaan verkennen.
In het begin probeer ik nog wat plaatsnamen in mijn
hersenpan op te slaan, maar daar ben ik maar mee
gestopt, gewoon maar genieten, de route heeft
verschillende karakters knap om zo’n rit uit te zetten
met zoveel variatie in natuur en landschap.
Na een km,tje of 90 is het tijd om het geknor in de
magen de kop in te drukken, en nestelen we ons in
Heeten om lekker te eten.
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De uitsmijters en broodje gezond met choco smaken
opperbest, daar knapt een mens weer vanop.
Maar dan krijgen we de onverharde paden waar ik
altijd tegen opzie, althans ik dacht van die zandpaden
met giga veel mul zand, maar het zijn gewoon
onverharde dus dat is geen probleem, na een kalfje
weer het weiland in gestuurd te hebben kunnen we de
laatste meters op op dit ongeplaveide weggetje voort
zetten.
Ik geniet van elke seconde wat is het hier toch nog
ongerept mooi, volgend jaar ga ik zeker wat vaker
deze kant uit.
Langzaam komt het eind in zicht, nog de laatste
metertjes en we zijn weer in de Raaigras.
Onder het genot van heel veel heerlijke
versnaperingen praten we nog even na, maar dan is
het tijd om weer richting het midden des lands te
gaan. Onderweg haken Ruben en Jan af, maar er is
niets aan de hand, we zijn allemaal veilig thuis
gekomen.
Onno en Akke, ontzettend bedankt voor de gastvrijheid
en de prachtige rit.
Jan, Ruben, Marcel en Jaap ook jullie bedankt het was
weer top vandaag.
Els
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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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De toercommissie
nodigt jullie dit jaar niet meer uit om mee te rijden.
Helaas, voor dit jaar zijn er geen ritten meer gepland.
Ben je klaar met toeren, zorg dan dat je toerboekje bij
de toercommissie komt, zodat je tijdens de
jaarvergadering in januari die mooie prijs in ontvangst
kan nemen.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Te overtreffen??
Zoals jullie hebben kunnen lezen hebben we in de
Ardennen tijdens het clubweekend prachtige ritten
verreden.
Met stijging- cq dalingspercentages tot 13%,
haarspeldbochten, vergezichten en ga zo maar door.
Wanneer je in Nederland dan weer een toertje gaat
rijden zal dat dan wel tegenvallen zonder alle
voorgenoemde items die het toeren zo extra leuk
maken.
Maar dat viel mee!! De Blauwe Bogentocht van MTC
Dalfsen was er namelijk èèn die werkelijk door alle
mooie gebieden ten oosten van Dalfsen ging.
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Het Dinkelland, Reggeland, IJsselvallei, Twenterand,
Twente en ga zo maar door. Ik was eigenlijk al ruim
160 km onderweg voor ik besefte dat ik die
haarspeldbochten en stijgingspercentages helemaal
niet miste. En dat is maar goed ook, anders kan je je
hobby in Nederland wel aan de wilgen hangen.
Want om voor elke toer naar Limburg/België of een
end Duitsland in te rijden is natuurlijk geen doen.
Onderweg bij Beuningen ff een bankie opgezocht om
koffie met koek te nuttigen. Dat heeft nogal wat
voeten in aarde, want ik stop niet zomaar overal.
Ik wil namelijk niet meteen aan de kant van de weg
zitten. Ook wil ik het liefst niet in het zicht zitten van
ander rijders die langskomen. Het moet een zonnig en
mooi plekje zijn, en er moet wat te zien zijn.
Ik was dus al een uur aan het loeren vooraleer ik dit
plekje in het vizier kreeg.
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De overige kms vlogen voorbij en ik wil jullie niet het
uitzicht vanaf de Luttenberg onthouden,

En de rotonde in Tubbergen.

en voor ik het wist kwam Dalfsen alweer in zicht. Het
waren ruim 250 prachtige kilometers.
Grtjs, Onno.
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REÜNIE

REÜNIE

voor de ‘bikesters’ groep van 2001 tot en met 2010 en
andere motorrijdende dames.
Op vrijdag12, zaterdag 13 en zondag 14 april 2019
organiseer ik een weekend voor motorrijdende dames.
Hoe meer motorrijdsters hoe leuker.
Een aantal keren is me gevraagd een reünie van de
bikesters te organiseren. Na even nagedacht te hebben en
gezien de vele reacties op mijn Facebook op het logo van de
bikesters heb ik nu JA gezegd.
We kamperen dit weekend op vakantiepark en camping
Stien-nboer te Haaksbergen. Daar zijn meerdere
accommodaties te huur. Wanneer je niet in een eigen tent
wilt slapen moet je de accommodatie zelf gaan reserveren
en betalen. Mvv reünie bikesters.
Kom je met je eigen tentje dan mail je dit mij.
Alleen komen op de zaterdag en meerijden met de toerrit
kan ook. Jullie zijn welkom vanaf 13.30 uur op de camping.
Op de vrijdagavond eten we vanaf 19.30 uur soep met een
luxe broodje en een broodje kroket. Voor de dames die
vegetarisch zijn is er wat anders op het broodje.
Op zaterdag en zondag bestaat de mogelijkheid om
gezamenlijk te ontbijten en de toerrit start rond 10.30 op
zaterdag. ( voor GPS en op papier).
Zaterdagavond gaan we samen genieten van een heerlijk
buﬀet wanneer je je daarvoor hebt opgegeven en daarna
hebben we een gezellig samenzijn met muziek en drankjes.
Natuurlijk hangt er aan dit alles een prijskaartje.
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0 ik kom twee nachten kamperen met eigen tentje 23,00
0 ik wil soep op de vrijdag om 19.30 met broodjes en
kroket 10,00
0 ik wil ontbijt op de zaterdag 12,50
0 ik wil deelnemen aan buﬀet op zaterdagavond 13,50
0 ik wil ontbijt op de zondag 12,50
0 ik wil graag koﬃe of thee met cake bij aankomst 3,50
0 ik kom alleen de zaterdag voor de rit en
krijg koﬃe/thee, cake 7,00

Deze dingen geef je door aan mij en zodra ik je opgave
binnen heb krijg je een inschrijfnummer en de gegevens
hoe deze opgave te betalen.
0 ik doe zelf een reservering bij de camping voor de
accommodatie en doe de aangevinkte dingen mee. (info@stiennboer.nl of 0535722610) Scholtenhagenweg 42, Haaksbergen.

Geef je even door of je vegetarisch eet?
Nog weer later krijg je de route toegestuurd door Lidie
Hulst.
Opgeven is wel betalen natuurlijk.
Heb je nog vragen, stel ze gerust.
De opgave met je naam, adres, mailadres en
telefoonnummer moet je sturen naar:
bikesters2019@gmail.com en vragen kun je ook stellen op
miekewestbroek@gmail.com
Hoop velen van jullie weer te zien.
Mieke Westbroek, Lidie Hulst.
(zie facebook, bikesters reünie)
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Extreem.
Wat is dit jaar toch een fantastisch motorseizoen.
Zelfs nu in oktober is het 26°. En ook deze zondag was
weer een prachtige toerdag.
Dit keer bij MC80 in Ruinen.
De 22e knollenplokkerstoer ging vanuit Ruinen
noordwaarts door Drente en Friesland.
Volgens de toerkalender zou de rit 200 km zijn, maar
ik was er al 125 op weg, en we gingen nog steeds
richting Waddenzee. Dus ff gestopt, en de route
opnieuw geladen. Bleek het 257 km te zijn…slik…ietsje
meer. Maar vooruit, het was een een hele mooie route,
dus gaaaan. Ik had het nog niet tegen mezelf gezegd,
of er diende zich een probleem aan.
Een wegopbreking van de serieuze soort. Al het asfalt
en overige stevige lagen weg, wit zand, en geen
fietspad ernaast. Ahaa, dus daarom keerden die 2
BMW’s ‘R1200GS Adventure’ met stuurkappen,
verstralers, grote aluminium koffers, valbeugels en
‘all road’-banden om. Wat een angsthazen.
Er liepen veel bandensporen door het zand, en zo mul
leek het niet dus gaaan met de XJR. Het bleek maar
800 meter te zijn, en op een gegeven moment liep er
wel wat zweet de bilnaad in, maar het ging allemaal
goed. Wel ff een foto gemaakt natuurlijk, anders
gelooft niemand me.
Wel slordig van de MC80 toercommissie. Dit was geen
stuk weg wat in 2 dagen zo opgebroken is.
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Nooit eerder geweest.
Bij lauwersoog kwamen we langs de boot naar
Terschelling, en om het Nationaal Park Lauwermeer
heen. Daarna weer zuidwaarts naar Drente.
Dit is toch een regio van Nederland die nooit verveeld.
De afwisseling van landschappen is enorm mooi en
zelfs het Fries op de borden ging me niet tegenstaan.
Zelfs matrixborden geven aan dat je ‘Te hurd’ gaat……
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Tegen vieren was ik weer thuis en heb ik lekker lang
gedoucht…….. want……
Terwijl overal in de wereld de opwarming van de aarde
zich manifesteert in tornado’s (Japan en Amerika),
sneeuw in augustus (Oostenrijk), regenval en
modderstromen (Mallorca, Italië), aardbevingen en
Tsunami’s (gelukkig ver weg), merken wij in Nederland
eigenlijk alleen dat het ……….. opwarmt.
En dat opwarmen uit zich dan in heerlijke lange motorzomers.
Vandaar dat ik hier een pleidooi wil doen om je zuinige
koelkast weer om te ruilen voor een van de
kringloopwinkel, je dubbelle HR++ beglazing eruit
slaan en enkel glas erin. De electrische kookplaat weg
en gas terug aansluiten. De combiketel en close-in
boiler eruit, en de Geiser terug zodat het weer 3 dagen
duurt voor je warm water in de keuken of in de
badkamer hebt. Oh ja, en je zuinige truttenschudder of
electrische rijdende accu inruilen voor een 6e hands
diesel Mercedes…… en lekker langggggggg douchen.
Als we dit allemaal doen, zijn we verzekerd van nog
veel meer van deze heerlijk zomers met EXTREEM
warm weer in oktober. Doe je best!!
Grt, Onno.
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Dé Hollandse Motorbeurs
Dé Hollandse Motorbeurs wordt gehouden in Expo
Haarlemmermeer nabij Amsterdam. Het is een algemene
motorbeurs en een jaarlijks terugkerend evenement.
Op Dé Hollandse Motorbeurs presenteren bedrijven en
organisaties hun producten en diensten uitsluitend gericht op
motorgebied.
Naast nieuwe en gebruikte
motoren kunt u verder o.a.
vinden accessoires, kleding,
uitlaten, banden, olie en
smeermiddelen, merchandise,
verzekeringen, reizen/toerisme,
gereedschap,
gehoorbescherming,
rijopleidingen, shows, presentaties en demonstraties.
Daarnaast zijn er diverse organisaties en (overheids) instanties
aanwezig zoals de MAG. Via de standhouders zijn veel
motormerken vertegenwoordigd waaronder Suzuki, Kawasaki,
Honda, Yamaha BMW, Triumph en Harley-Davidson. Ook
verschillende merken- en andere clubs zijn aanwezig voor
persoonlijk contact met geïnteresseerden en leden.
Data en openingstijden
Vrijdag 16 november 2018 van 18.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 17 november 2018 van 10.00 tot 18.00 uur
Zondag 18 november 2018 van 10.00 tot 18.00 uur
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Online verkoop toegangskaarten
Vanaf ca begin oktober kunt u online toegangskaarten
bestellen. Dit is een service zodat u niet in de rij voor de kassa
hoeft te staan. www.expohaarlemmermeer.nl
Locatie
Dé Hollandse Motorbeurs wordt gehouden in de Expo
Haarlemmermeer, aan de Stelling 1 te Vijfhuizen. Het complex
is uitstekend bereikbaar via de A4, de A5 en de A9 en gelegen
aan de N205 Haarlem - Nieuw-Vennep
Route en Parkeren
Voor de route, parkeren en prijzen, zie website
dehollandsemotorbeurs.nl
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vergaderen en vergaderen...
Al vele jaren zijn er 2 vergaderingen per jaar van de
K.N.M.V. het D.O.T. overleg, of te wel District Overleg
Toerclubs. Hier zijn Karin en ondergetekende altijd
aanwezig in het belang van de BMC, er zijn 5
districten, in het bestuur zitten allemaal vrijwilligers
die het contact onderhouden tussen de clubs en de
K.N.M.V. ook stellen zij de toerkalender op.
Altijd nuttig, want men neemt niet zo gauw contact op
met het hoofdkantoor voor een paar vragen, en met de
mensen van het district die zelf motorrijden sta je
dichter bij elkaar en wordt je serieus genomen.
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Het zijn waarde volle avonden, maar helaas in
4 regio’s zijn er bijna geen mensen meer die deze
taken willen voortzetten, en de personen in Arnhem
willen een andere koers gaan varen.
Balen, dus deze personen hebben ze na al die jaren
gewoon niet meer nodig.
Wat moeten we hier nu mee, niet meer nodig, wat niet
meer nodig, en wij dan.....
We wachten het maar even af wat de toekomst ons
gaat brengen.
Een paar dagen later gaan we saampjes weer naar een
vergadering, nu van het L.O.O.T.
Het gaat groten deels over de toerkalender van 2019,
deze vereniging telt 120 clubs, waarvan 7 hebben
afgezegd, en ong. 10 aanwezig zijn.
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers, dus
belangrijk om aanwezig te zijn. Ik moet wel zeggen
ook hier is het altijd gezellig en ieder laat elkaar in zijn
waarde, of je een klein of grote club bent een lullige
vraag stelt of een uit het boekje, aandacht voor
iedereen.
Volgend jaar bestaat deze organisatie 30 jaar, er wordt
al druk gespeculeerd over hoe deze dag er uit gaat
zien, we wachten af.
De voorzitter sluit de vergadering af met een dank, en
een sapje. Het zit er weer op. Tot volgend jaar.
Els
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Eigenlijk niets te vertellen……
Als de deadline voor het inleveren van kopy voor het
clubblad in zicht komt en altijd nog even door Onno
wordt aangekondigd, weet ik meestal wel wat te
schrijven of is al het een en ander op ‘papier’ gezet.
Deze maand kon ik werkelijk niets zinnigs bedenken.
Ik had graag Garmin Mieke wat willen uitproberen
maar door allerlei festiviteiten in familie- en
vriendenkring (en de gevolgen hiervan) heb ik geen rit
gereden en dus ook niets noemenswaardigs
meegemaakt.
Ik kon echt geen nee zeggen tegen een High-tea van
een negentigjarige en ook niet tegen een surprisememorylane-fietstour door Hilversum voor mijn 60
jaar geworden oudste zus, wat al veel voorpret had
verschaft. Daardoor miste ik helaas wel de
Mijnhouttoer.
Tussen de festiviteiten door (en tijdens de fietstour)
was ik nogal een pechvogel.
Eerst bleef ik met het profiel van mijn bergschoenen in
de precies passende uitsparingen in mijn linkerstepje
hangen, waardoor ik ineens op mijn rechterzij lag.
Gelukkig op gras maar toch vonden schouder en heup
dit geen leuke actie.
De (zeer geslaagde) fietstour voor mijn zus begon met
een val voor publiek (sliert verkeer wachtend bij een
verkeerslicht en een vol terras) want ik trapte door de
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versnelling van een geleende fiets heen.
Daarna lag de weg bezaaid met uit de fietstassen
gestuiterde items als gebak, koffiekannen, bekers, etc.
Ik was nl koffiepunt bij de lagere school waar de
6 Hogenbirkjes op hebben gezeten. Lekker dan.
Een uur daarna was het weer raak en knalde ik op
mijn andere zij door diezelfde kl….versnelling.
Het was die week daarna lastig ‘s morgens op de
motor te klimmen met een blauw en stram lijf.
Zo kreeg het woord ‘napret’ voor mij een heel andere
lading.
Wie ook geen napret had was een slingerende
automobilist waar ik vanaf Nederhorst tot de snelweg
in Bussum achter heb gereden. Hij kreeg namelijk een
gezellig toeterconcert voor elke keer dat hij op zijn
telefoon zat te emmeren. Fijn voor hem dat ik op een
gegeven moment ging afslaan want ik werkte hem
aardig op zijn zenuwen. Ik denk erover dit vaker toe te
passen want dat geklooi met een mobiel tijdens het
rijden moet nu echt eens afgelopen zijn.
Wat veel pret gaf was dat belachelijke mooie weer van
het afgelopen weekend. Ik heb werkelijk nog nooit op
mijn verjaardag buiten zitten ontbijten.
In mijn kindertijd striemde de regen altijd tegen de
ramen en liep ik tot mijn knieën door de afgevallen
bladeren over de Lorentzweg op weg naar school.
Klimaattechnisch is dit natuurlijk een ontwikkeling die
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zorgen baart maar als de zon schijnt, geniet er dan
ook maar even van.
Verder rij ik inmiddels met veel lol al weer 3 maanden
op mijn ‘nieuwe’ Transalp en heb nog geen seconde
spijt gehad van deze aankoop. Hopelijk wordt het een
zachte winter zodat ik door kan blijven rijden.
Zou prettig zijn.
Karin.
-

-
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Wat is NIET grappig!
Een elektricien die niet meer zo goed tegen de
spanning kan... Tegen een piloot van de KLM zeggen
dat hij eruit vliegt.... Een restaurant voor het gerecht
slepen... Bij een afrekening in het criminele circuit
vragen om een bonnetje... Een smurf die een blauwtje
loopt... Gehecht zijn aan je litteken.... Een bamihap
uit de Chinese muur willen halen.... De zoekfunctie
niet kunnen vinden.... Even iets kortsluiten met een
elektricien.... Een sufkop die in een Smart rijdt....
Voor een dichte deur staan bij de open dag van een
gesloten inrichting.... De cursus Lassen voor
beginners die is afgelast.... Tegen Assepoester zeggen
dat ze haar muil moet houden... Tegen een astronaut
zeggen: Loop naar de maan.... Een telefoon die in het
ziekenhuis moet worden opgenomen.... Aan een
verloskundige vragen of haar werk bevalt.... Abseilen
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op een manier waar geen touw aan vast te knopen
is.... Een cardioloog die zegt: Hier klopt iets niet...
Iemand na een allergietest vragen of hij al uitslag
heeft.... Een timmerman met plankenkoorts.....
Een exporteur die niks uitvoert.....
Een voetballer zonder doel in zijn leven...
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AANWIJZING
Een Belg tankt in Nederland bij een pompstation.
Hij gaat naar binnen om te betalen, loopt de deur uit en
komt direct daarna in paniek weer binnen.
'O nee,' zegt hij, 'nu heb ik mijn voiture gesloten en de
sleutels erop laten steken.' 'Geen paniek,' zegt de bediende,
'dat gebeurt wel vaker. U krijgt van mij een
schroevendraaier, een doekje en een ijzerdraadje mee.
Met de schroevendraaier duwt u het raamrubber opzij, u
doet het doekje ertussen om niets te beschadigen, en met
het ijzerdraadje hengelt u het pinnetje van de deur open.'
De Belg is helemaal opgelucht en loopt weer naar buiten.
Vijf minuten later komt een Nederlander binnen.
'Wat ik nu toch heb meegemaakt,' zegt hij verbaasd tegen
de bediende. 'Nou, wat dan?' vraagt deze.
'Staat er buiten een Belg met een ijzerdraadje zijn deur
open te hengelen!'
'En?' vraagt de bediende, 'dat maken wij hier regelmatig
mee!'
'Ja,' zegt de Nederlander, 'maar toch niet dat de vrouw in
de auto zit en roept: 'Beetje naar links, beetje naar links!''
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