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Voorwoord…
Om deze maand in het voorwoord iets te schrijven
waar de media het al lang over heeft, wil ik toch hier
even mijn mening over uiten.
Volgens mij heeft de helft van de mensheid een hobby,
nl. protesteren, het aantal actiecomite’s is bijna niet
meer te tellen, iedereen is boos, of ergens tegen.
Dit is overigens een bekend verschijnsel, slecht nieuws
is nieuws, goed nieuws niet.
Boze mensen laten zich horen, het tevreden volksdeel
niet, mee praten over van alles en nog wat, zelfs als
men er nauwelijks verstand van heeft, het is nl.
plaatselijk vermaak geworden. Als men hier eens
intens over na gaat denken, is er haast geen discussie
meer mogelijk op deze aardbol, de einduitslag zal in de
meeste gevallen een vraagteken blijven.
Is het soms niet jammer om alleen maar aan dit
spelletje van welles, nietes mee te doen?
Wel wil ik even zeggen, dat men niet altijd zijn mond
hoeft te houden, maar protesteren is tegenwoordig wel
een dingetje.
Maar zolang de mensheid bestaat, zal dit onderwerp
altijd aanwezig zijn.

Els
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Zaterdag 26 oktober.

Clubavond
Aanvang 20.30 uur
Bardienst: ………….
‘de kleurvogel’, Tolweg 1.
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

12 november.
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In de maand oktober is jarig:
Karin Hogenbirk.

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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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.
23 november, …….??.....
14 december, …….??.....
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De toercommissie

nodigt allen uit om de laatste clubrit van
dit toerseizoen mee te rijden!!!!!
20 oktober
Vertrektijd

24e KALE BOMEN TOCHT MV Almere
: 08.30 u. vanaf de Brink in Baarn

Start
: Clubhuis MV Almere,
Meerveldstraat 55, 1359 HZ Almere
Inschrijfgeld
: € 5,00(z.h.)
Lengte
: 180/230 km
Inschrijven
: van 9:00 tot 12:00 u.
Extra Info
: De finishplaats is Achterveld.
GPS/Garmin vooruit aan te vragen bij
toercommissaris@motorvereniging.nl
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Sentiment

Herinneringen

Emotie

Dit onderwerp heb ik met Piet al eens besproken, hoe
zou het terrein van het Bambitreffen aan de Lozerweg
in Weert er nu bij liggen, de afspraak is ik ga er eens
kijken en mogen we er op, gaan we saampjes er naar
toe. Vandaag is het zover, mooi weer, en op naar het
zuiden des lands.
Er zijn altijd punten die je nooit vergeet, bv afrit
Stramroy, dan li. af bij de sluizen, Frans laat ik links
liggen, T splitsing re. af langs het kanaal, het is
allemaal zo vertrouwd. En zo sta ik bij de ingang.
Jammer een groot hek sluit het terrein af, borden met
hier waken wij, prive terrein, verboden toegang.
Nou dit gaat het niet worden vandaag. Wel zie ik li.
waar de camping was en de slagbomen nu een giga
maisveld is aangelegd, en in de verte een glimp van
het landhuis. Net als ik op de motor wil stappen zie ik
in de verte iemand aankomen, een dame komt naar
me toe, ik stel me netjes voor en vertel mijn verhaal.
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Wat een geluk het is Ingrid Cuijpers de eigenaresse
van het landgoed, en ze zegt je mag wel even
doorrijden tot het landhuis, wauw, te gek. Stapvoets
rij ik naar voren, 38 jaar flitst voorbij. Het kapelletje
staat er nog, en waar de club de tenten hadden staan
is het bos groten deels gekapt, een grote kale schone
vlakte, een paar oer oude bomen zwaar in het blad
staan in het zonnetje, wat een schoonheid.
Ik stap af, en zie een groot terrein, geen rommel, alles
netjes, het landhuis staat helemaal vrij, de loodsen
zijn weg, ook daar zover je kan kijken maisvelden.
Heel onschuldig vraag ik mag ik misschien even binnen
kijken, maar het is er binnen niet helemaal veilig,
jammer. De elementen op de gevels zijn eraf gehaald
voor restauratie. We raken verder in gesprek, en ze is
verbaasd dat ik zoveel weet, bv over Pierre Luijs die
achter op het terrein woonde, het bambi treffen, en
nog wat oud verhalen. Ook het Klimroostreffen komt
ter sprake. Er komen daar nog steeds personen die bij
het Bambitreffen er ook altijd waren.
Zelf woont zij in het huis li. waar het boertje woonde,
haar ouderlijk huis. Aan de linkerkant van het landhuis
komt een bed en breakfast, aan de rechterkant gaat ze
met het gezin zelf wonen, na een giga verbouwing
natuurlijk. We nemen afscheid, wat een onvergetelijke
ervaring, stapvoets rij ik het terrein weer af, in mijn
spiegels wordt het landhuis een spelde knopje, het is
goed zo, een belevenis die ik heb mogen mee maken
vandaag.
Even pak ik de snelweg naar St Joost, even lekker bij
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gekletst aan de Kasteellaan met Dorine, jullie krijgen
allemaal de groeten.
Jammer Piet, we kunnen er niet meer naar toe,
misschien over 5 jaar als alles ongeveer klaar is.

Els

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.
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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,
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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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.

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.
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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.

Kleintje Norg.
Na 4 dagen op de motor vorig weekend, waarvan 2
met heuïende scheurneuzen in je nek , besloot ik
van de week al om vandaag (zondag 15-9) lekker
alleen te gaan toeren.
En ook niet zo achterlijk ver, namelijk in Norg Drente.
Daar had de VMTR het ‘kleintje Norg’ uitgezet, en
aangezien klein meestal fijn is had ik hoge
verwachtingen.
Geen snelweg vandaag. Eerst LANGS de snelweg naar
Rouveen, en dan Staphorst, de Wijk, Uffelte,
Geeuwenbrug, Smilde, Norg. Dat was op zich al een
fijne route. Helaas had de club zelf geen stempel
meegebracht, maar de uitbater van Cafe Zwaneveld
had een doosje vol (!?), en ik kreeg er een van een
rally, met datum. Na koffie met een koekje op pad.
Er stond een fris briesje, en aan de wintervoering die
thuis in de kast hing had ik dus niet veel. Maar het was
te doen.
En… t kleinje was fijn. Van Norg eerst noordwaarts
naar Haren in Groningen, en dan afzakkend via t
Zuidlaardermeer langs plaatsen als Bunne, Onne,
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Glimmen, Schipborg, Balloo, Deurze. Bij Assen om het
circuit heen, en weer omhoog naar Norg.
Een hele mooie route met weinig verkeer, op een
blinde wielrenner en een bijziende volvo-chauffeur na.
De èèn heeft nu een stuk platte achterband, ivm flinke
rem-slip omdat ‘ie nog voor me wou oversteken, en de
ander miste me op cm’s na op een rotonde, had me
niet gezien (gele jas en helm….??!!??), en ging van
schrik in de berm stilstaan. Maar verder ging alles top.

Op ¾ van de route ff een bakkie uit de topkoffer
gedaan, lekker in t
zonnetje.
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Terug in Norg had ik nog wel toerzin, eigenlijk.
En dus de snelwegen uitgeschakeld en via Oost- en
Weststellingerwerf naar Blessedijk.
Van de week had een collega verteld over een
eigenbouw kasteel ‘Olt Stoutenburght’ in Blessedijk.
Een zogenaamde ‘folly’ door Gregorius Halman vanaf
1990 naast zijn huis zelf gebouwd.
Net zoiets als ‘Fort Ham’, wat boer Ham ooit bouwde
met rioolpijpen als kanonnen, om de naderende wijk
Vathorst bij Amersfoort ‘tegen’ te houden.
Het terrein van het ‘kasteel’ mocht ik niet op, maar
vanaf de oprit van een buurman kon ik toch wat foto’s
maken. Misschien een leuk idee om eens met de club
te bezoeken? Dat kan op afspraak.
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Van Blessedijk langs Witte Paarden, Giethoorn en
Zwartsluis weer terug.
Alles vandaag nèt op 1 tankinhoud gered, 284 km.
Jaja, ik kàn wel rustig rijden…..
Grtjs, Onno.
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12e Mijnhoutoer.
GODFRIED VAN BOUILLON!!!
Een kanotocht op de IJssel, een toertocht van MC
Veendam, het WK openlucht kantklossen in
Sufkutterveen, alles was afgelast ivm de voorspelde
heftige weersomstandigheden op deze 29e september.
Het enige evenement wat door ging was de
12e Mijnhoutoer. Want ja, afstellen of uitstellen kan
wel, maar wie zegt mij dat het volgende week wel
goed weer is???
Aldus gezegd hoopte wij natuurlijk wel dat er wat volk
op zou komen dagen, al was het alleen maar omdat we
anders de aankomende 1,5 week elke dag verplicht
appeltaart moeten

eten…..
Marcel had gisteravond al gebeld dat hij niet mee ging,
en Gerard had gemaild dat hij na het uitlaten van de
honden al zeiknat was vanmorgen. Maarrrr……………
Karin en Ruben hadden de regen getrotseerd.
Afijn, volgens buienradar zou het na half 12 beter
worden, en tegen 11 uur werd het wat lichter en
gingen we op pad. Hattem, Heerde, Wezep, de Zande
en Noordeinde. Vandaar langs het Veluwemeer
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afzakken naar Elburg.
Al zeg ik het zelf… een mooie route, die er mèt zon een
stuk beter uit zou zien. Voordeel was wel dat het niet
heel hàrd regende maar constant miezerde.
Je werd dus langzamerhand wat vochtiger en dan kan
je er aan wennen. In een stortbui in èèn keer soppen
vind ik erger….
Nog een voordeel was dat er vrijwel geen
*medeweggebruikers waren. (*wielrenners)
En dat was op de vele smalle bochtige weggetjes van
de eerste helft wel lekker.
Pauze was in Elburg bij ‘de Herberg’. En daar kwamen
waarempel nòg wat motorrijders binnen die OOK
opkeken dat er nog andere motorrijders op pad waren.
4 kroketten met brood en een uitsmijter Herberg
verder zagen we dat het buiten helder werd en
DROOG!! Dus vlug betalen en gaan.

Nog een stuk zakken langs het Veluwemeer, en bij
Harderwijk het Aquaduct naar Flevoland. Vervolgens
kriskras richting Biddinghuizen, en via de
Roggebotsluis weer naar de bewoonde wereld.
De droogte had intussen al weer plaats gemaakt voor
enige vochtigheid, helaas.
Het onverharde gedeelte wat ik altijd in de rit opneem
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hebben we dit jaar maar overgeslagen.
Dat was namelijk een stuk verharde leemweg.
Maar met dit weer is dat ‘Slippery when wet’, en een
kuipdeel met gaten heb ik liever niet op m’n geweten.
Vlak voor de N50 de Zwartendijk op, die we slingerend
volgen tot Kampen-Zuid. De IJssel weer over en via
Wilsum naar Stadshagen waar we ons na 171 km
wederom aan de appeltaart wagen.
We babbelen nog wat na, en dan vertrekken Ruben en
Karin weer richting Eemland en Horstermeerpolder.

Ru
ben en Karin bedankt, het was een fijn vochtig dagje.
Grtjs, Onno.
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Het goede doel.......
Bij het doorbladeren van de toerkalender kijk ik vaak
of er een rit is waar de opbrengst naar een goed doel
gaat. Vandaag gaat de rit naar Rijen, waar de
opbrengst naar de Scouting ‘De Stormvogels’ gaat.
Daar werken 20 vrijwilligers met groot enthousiasme
aan een gezellige dagbesteding voor een groep van 50
mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking, wat een prachtig idee, hier ga ik voor.
Bij aankomst is het al ontzettend druk, en worden we
door verkeersregelaars netjes naar de parkeerplaatsen
geleid, de inschrijving is bij een motorzaak die speciaal
voor dit evenement open is vandaag.
Men kan kiezen voor en lange of korte rit, en of je wel
of niet in groepsverband mee wil rijden, maar ik rij
liever alleen, ook zijn er verschillende pauzeplaatsen
ingelast, maar stop daar niet, kijk wel hoe het verloopt
vandaag.
Rijen laat ik achter me, via Ulvenhout, Rijsbergen,
door een prachtig natuurgebied naar Breda Airport,
Hoeve, Prinsenbeek, wat een mooie route.
In Dongen een mooi pauze plekje opgezocht, heerlijk,
en onder het genot van een heerlijk zonnetje naar de
Moer, Berkel-Enschot.
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Zo vaak kom ik niet in Brabant, weer eens iets anders,
er zijn veel historische plekjes en gebouwen, genieten
dus. Via Oisterwijk binnendoor weer naar Rijen.
Vanavond wordt bekend gemaakt hoeveel deze dag
heeft opgeleverd, maar daar wacht ik niet op.
Met een tevreden gevoel weer terug naar het midden
des lands.
Kijk volgend motor seizoen ook eens op de
toerkalender als je een rit wil rijden voor een goed
doel, het geeft je voldoening.
Els
-

-

-

-

-

-

22

-

-

-

-

-

Koekwaus.
Mijn vrouw heeft een neef (Sylvester) die ooit ook nog
lid is geweest van de BMC. Als die bij ons op
verjaardag komt verkondigd hij altijd dat alles boven
de IJssel helemaal koekwaus
is…
Echter, vandaag kwam alle ellende uit het zuiden.
Want na de heerlijk zonnige dag gisteren was er een
depressie op komst waarvan voornamelijk alles onder
de IJssel last zou hebben. Buienradar gaf aan dat rond
half twee de ellende ook Zwolle zou bereiken. Dat
betekende dus….een tocht ergens noordelijk, en wat
vaart erin om op tijd thuis te zijn.
De dichtstbijzijnde tocht was die van Mc Nieuwleusen.
De 39e Viersprongtocht die zou starten (volgens de
KNMV kalender) bij Grand Cafe de Viersprong.
Maar (heb ik dat weer) daar was het om 09.28 uur nog
erg donker binnen. Met de mobiel de site van
MC Nieuwleusen opgezocht, en daar stond vermeld dat
de start bij het eigen clubhuis was!! Aldus die kant op.
Er was niet veel volk, en na het inschrijven vroeg ik
waar de rit geladen kon worden, want op de
inschrijftafel stond geen pc. ‘Oh, da ken bie de bar…’
en daar stond inderdaad een pc. Na wat gerommel
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onder de bar voor een snoertje werd de Garmin
gekoppeld en kreeg ik de route. Men was duidelijk niet
berekend op een groot aantal inschrijvingen.
De route bleek 97 via-punten te hebben, en werd door
Garmina in 4 delen gesplitst…. ‘zucht…’.
Rijden met via-punten bleek ook geen onverdeeld
genoegen. Elk punt is namelijk een adres, en als dat
adres 200 meter van de weg stond, ging de route ook
daarheen, en weer terug naar de doorgaande weg.
Dat heb je op een gegeven moment wel in de gaten,
maar als je dan gewoon door-rijd denk Garmina dat je
de route niet volgt en geeft geen afstand-aanwijzingen
meer, en dan moet je de route weer opnieuw
opstarten…’zucht…’.
Afgezien van dit gezeik was het wel een prachtige
tocht. Weinig verkeer, alleen veel mountainbikers op
de diverse (Lemeler-, Holter-, en overige-) bergen die
we trotseerden. Ook kom je niet elke dag een weiland
met Kamelen
tegen…
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Ook is het Regge- en Dinkelland prachtige natuur.
In Langeveen werden de zomerhandschoenen voor de
winterversie uit de topkoffer verwisseld, en na een
bakkie thermoskoffie bleven de opgewarmde vingertjes
verder lekker op temperatuur.
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En ja hoor, daar istie weer.
De bekende Tubberger motor-rotonde.
Na 216 km in 3.15 uur kwam Nieuwleusen weer in
zicht.
Nog even de tank volgegooid, en tegen half twee reed
ik Stadshagen weer in, en begon het te druppelen.
Dat had ik dus mooi uitgekient.
Ik ben niet helemáál koekwaus.
Grt, Onno.
-
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Herfstrit Mc Zwolle …. beeldverhaal.

-
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-

-
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---

28

Fijn, zo’n herfstrit….. 2 flinke buien op je kop, en een
baggerbende.
De oorspronkelijk ‘lange route’, werd na de 1e bui dus
de ‘korte route’. De 2e bui was na ¾ van de rit, dus
dan rij je maar door. Tussendoor miezeren en af en
toe een waterig zonnetje. Vandaag had ik dus beter in
m’n nest kunnen blijven liggen.
Grt, Onno.
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Zoals jullie kunnen zien is dit blad weer grotendeels
door de ‘vaste schrijvers’ gevuld.
Helaas heeft op de oproep van vòòr de vakantie, om
wat vakantiefototjes te mailen, met eventueel een
klein verhaaltje, niemand gereageerd.
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-
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-

-
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