Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Het was een lange, droge maar zinderend hete zomer met temperaturen
waarbij je niet voor de lol je motorpak aantrok. Dat kan niemand zijn
ontgaan.
Dergelijke temperaturen vragen om blote benen, T-shirts, korte broeken,
slippers en andere zomerse zaken. Dit is alleen geen kleding waarmee je
op een motor hoort te stappen, zoals aan de lopende band te zien was.
Op de A1 werd ik, met duizelingwekkend snelheid, ingehaald door een
motorrijder in T-shirt, korte broek en gympen op een racemotor die net zo
snel als hij in mijn spiegel verscheen, uit het zicht verdween. Eén steentje
en je kunt gaan stuiteren met fatale gevolgen. Iedereen die wel ingepakt
aan het verkeer deelneemt heeft wel eens ervaren dat zelfs een hommel in
staat is een blauwe plek of bult te veroorzaken bij hardhandig contact met
zomerhandschoen of motorbroek.
Nee, het was geen feest dat warme pak, zodat ik alleen noodzakelijke
kilometers heb gereden en de lol-kilometers tot een minimum heb
beperkt. Gelukkig is de hitte verdreven en langzaam overgegaan in laagterecord-temperaturen voor de tijd van het jaar met zo nu en dan een flinke
plens hemelwater waar alles wat groeit en bloeit zo vreselijk naar snakt.
Nu de zomerpauze achter de rug is komt de club weer op gang want vanaf
de BBQ stonden de activiteiten op een laag pitje. Het eerste evenement na
de zomer is het clubweekend dat dit keer door 7 leden in een woning in
België is doorgebracht. Wat is het toch heerlijk toeren in Belgisch
Luxemburg en omgeving. Omdat ik niet ben weggeweest voelde het rijden
tussen de glooiende, groene heuvels absoluut als vakantie.
Inmiddels korten de dagen en staat de meteorologische herfst al aan de
deur te trappelen maar het jaar heeft nog maar liefst 14 weekenden om
deel te nemen aan de diverse activiteiten die motorland ons biedt of wat
individueel wordt bedacht te gaan ondernemen.
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Als club hebben wij nog ook nog 4 clubavonden te gaan, om te beginnen
met 22 september, waarbij we onder het genot van een versnapering alle
belevenissen met elkaar kunnen delen. Tot dan.
Karin
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Zaterdag 22 september

Clubavond!
Aanvang 20.30 uur.
Bardienst: Karin en Els.
‘de kleurvogel’, Tolweg 1,
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Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

16 oktober.
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In de maand september is jarig:
Ruben Steenland.
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.
27 oktober Carina en Paul.
17 november ……..
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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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 uit om mee te rijden.
Zondag 30 september, 11e Mijnhoutoer.
Start
Inschrijfgeld
Lengte

: ± 10.45 vanuit Zwolle
: gratis voor leden
: 165 km

Vertrektijd

: 09.00 vanaf de Brink in Baarn
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LOGEERKAMER Een vrouw is chagrijnig en zegt tegen haar man dat het
komt omdat ze altijd zo slecht slaapt. De man weet overal raad mee en
geeft meteen advies: ‘Je piekert gewoon te veel schat.
Probeer nou eens om je problemen niet mee naar bed te nemen.’
Waarop de vrouw zegt: ‘Ja, en waar ga jij slapen dan?’

WEEKEND Milan is in gesprek met zijn vrouw Kirsten.
‘Laten we er eens een mooi weekend van maken,’ stelt Milan voor.
Kirsten: ‘Dat is een fantastisch idee!’
Milan: ‘Goed, dan zien we elkaar maandag weer.’
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Hèhè.
Na 4 motorloze weken was ik er wel weer aan toe.
Een dagje lekker sturen.
Direct na onze vakantie was op 7 juli de avondrit
vanuit Renswoude gepland, maar toen had ik geen fut.
De vrijdag ervoor uit Engeland (White cliffs of Dover)

thuisgekomen, met onderweg uuuren file in Belgie en
Nederland, dus dat werd ‘m niet.
Het zou warm worden deze 15e juli, en dus reed ik ff
na achten Zwolle al uit, om langs de IJssel richting
Deventer/Twello te rijden waar ‘MC de Megafoon’ de
25e Vakantierit had uitgezet.
Inschrijving van 0900 – 1130 uur, maar toen ik
klokslag 9 uur arriveerde zat het terras bij het eigen
clubhuis al vol. Terwijl de Garmin aan het laden was
een lekker bakkie gratis koffie.
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De route bleek uit 3 delen te bestaan. Deel 1 en 3
samen was de korte route van 150 km, deel 2 erbij en
het was 250 km. Deel 1 was bekend terrein.
Terug naar Deventer, om Schalkhaar heen, Heeten, de
Luttelerberg, Hellendoorn, Daarlerveen, Vriezenveen,

Mariënberg en Diffelen. Daar kon je dan Deel 2 of 3
kiezen al naar gelang je de korte of lange route wilde
rijden. Het bleek dat deel 2 een ‘rondje’ was wat op
ditzelfde punt zou terugkeren, dus ik besloot die te
gaan rijden. Het eerste deel was een aantal kms op
dezelfde weg, en bij de eerste afslag gaf de Garmin dat
niet aan. Je kan het natuurlijk wel aan de route zien,
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maar normaal gesproken geeft ‘ie ook in het scherm
aan hoeveel meter tot aan de afslag.
Dus de boel opnieuw opgestart, maar het probleem
bleef bestaan. Nou ja, dan maar zo. Ik heb geen
blauwe tanden, dus gebruik het gesproken woord niet,
en via het scherm was het evengoed wel te doen.
Rheeze, Collendoorn, de Krim, Elim, Rechtuit…… en
ineens kwam ik erachter dat ik de route in
tegenovergestelde richting reed!! Vandaar dat ‘ie niet
aangaf wanneer de afslag kwam!!
Ik was al te ver gevorderd (Geesbrug) op dit rondje,
om ‘m wel in de goede richting te rijden, dus ben zo
maar doorgegaan. Coevorden, Holtheme, Den Velde,
Venebrugge, Brucht en weer Mariënberg en Diffelen.

Een hele mooie route overigens, dit rondje, en lekker
rustig qua overig verkeer. Deel 3 opgestart, en vrijwel
direct kwamen we langs camping ‘de Beerze Bulten’.
Bekend terrein, want toen Nick nog een klein mannetje
was, en wij met Pinksteren gingen zuipen bij het
Bambitreffen, namen opa en oma hem mee daarheen.
De maandag moesten wij dan ook daarheen om ‘m op
te halen. De snackbar is daar goed, dus……
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Deel 3 viel wat tegen. Door dezelfde streek als deel 1,
alleen net ff wat andere wegen maar voor mij wel
allemaal bekend terrein. Luttenberg, Mariënheem,
Heeten, Wesepe, Olst/Wijhe, Diepenveen, Twello.
Na 253 kms en onderhand 27 graden ben ik niet terug
in het clubhuis geweest van de Megafoon, maar de
IJsselbrug in Deventer overgestoken en langs de IJssel
weer terug naar Bluefingercity. Al met al een mooie
vlotte tocht, met de middelste 100 km als hoogtepunt.
T was een fijn dagje.
Grtjs, Onno.
-

-

-

-
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ONTDOOID.
Een boerendochter zit op een koude januaridag met haar moeder op het
paard en wagen als ze tegen haar moeder zegt: ‘Mijn handen zijn
bevroren!’ Waarop moeder de vrouw antwoordt: ‘Houd ze tussen je
benen, dan warmt je lichaam ze op.’ Ze doet dit en inderdaad, haar
handen worden warm. De volgende dag zit het meisje met haar vriendje
op de wagen. De jongen klaagt over koude handen, waarop het meisje zich
herinnert wat haar moeder had verteld. Ze zegt tegen hem: ‘Houd ze maar
tussen mijn benen, dan worden ze vanzelf warm.’ En inderdaad, de jongen
krijgt warme handen. De week erop zit zij weer met haar vriendje op de
wagen, als hij tegen haar zegt dat zijn penis zo koud is. Wederom stelt het
meisje voor om deze tussen haar benen te houden. De volgende dag zit
het meisje met haar moeder op de wagen en vraagt zij aan haar: ‘Weet je
wat een penis is?’ ‘Natuurlijk,’ antwoordt de moeder.
Waarop het meisje zegt: ‘Wat geven die een rotzooi als ze ontdooien hè!
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De (bijna) geen VKL.-rit.
Dit weekend (22-7) was er geen enkele rit op de
LOOT- of KNMV toerkalender. Maar omdat het mooie
weer maar aanhoudt, wilde ik wel graag wat uurtjes op
pad. Dus het nuttige maar met het aangename
verenigd, en de aanstaande Mijnhoutoer (30-9-18)
nagereden. Betijds op pad ivm de warmte, dus 0900
uur reed ik weg. Het was niet helemaal strak zonnig,
maar daarom des te aangenamer qua temperatuur, en
ik nam me voor om lekker bol-an te doen. (Dat valt
niet altijd mee….)
Zwolle uit, een mooi stuk eromheen, en Zwolle weer
in. Vervolgens de A28 over, door Emmen en weer
Zwolle in. Dan globaal richting Hoonhorst en

Marienheem.
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Ik twijfel nog over het pauzepunt. Er zijn twee
geschikte locaties, de een rond 75 km, en de ander
rond 90 km. Ik zal ze ff googelen, dan kom ik er wel
uit. (Smaak- en prijstechnisch gezien).
Met de verdere route zal ik jullie hier niet vervelen,
want anders is straks ook de verrassing eraf natuurlijk.
Maar neem van mij aan dat het echt een mooie route
is. En, met maar 6 verkeerslichten!! 2 vlak na de start,
en 4 bijna weer terug. Toeval, maar wel mooi
meegenomen. Hieronder alleen nog wat foto’s.
Gewoon omdat het kan.
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108 paarden en zo’n 50 koeien.

Grtjs, Onno.
-

-

-

-
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-
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Denk je nu….., dat blauwe ding van die Mijnhout staat
wel erg veel in het clubblad…..
Schroom dan niet, en stuur foto’s van jouw motor, al
dan niet vergezelt van een stukje tekst over een mooi
ritje of andere belevenis naar de redactie van deze
glossy.
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Onze voorzitster heeft de ‘Diversion’ ingeruild voor een
Honda Transalp. Dat is echt een motor naar haar hart.
Karin, gefeliciteerd met deze mooie motor en veel
(pechvrije) kms gewenst!!
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VArsseveldse Motor en Auto Club.
Gisteren (28-juli) was dan eindelijk de lange droge
periode voorbij. Na wat lullige buitjes in de ochtend
kwam s’middags het serieuze stortwerk langs in
Zwolle. De regenton zat met 10 minuten vol, en het
water kolkte werkelijk uit de overige dak-afvoeren.
Heerlijk!!
Het betekent waarschijnlijk wel dat er nu een nieuwe
periode van droogte begonnen is, want alle weer-apps
reppen voorlopig niet over enige neerslag van
betekenis. Ik hoop alleen niet dat de weergoden alles
bewaren tot het eerste weekend van september….:(
De VAMAC (zie titel) organiseerde vandaag de
Vakantietoer van 200 km. Een andere optie was een rit
in Grathem, maar dat was me met ruim 200 daarheen
te ver. Het werd dus Varsseveld. Wel ff gekeken waar
het ongeveer lag, maar niet echt de afstand bekeken.
Dat bleek via de snelweg ook nog 111 km te zijn….
Afijn, in Varsseveld werd de route ingeladen, en na
enig stoeien was de route van 9 delen toch 1 geheel
geworden. (wel zo makkelijk). Na een babbeltje met
Johnny (Jawel!! Als er buiten een scooter staat kan het
eigenlijk alleen meneer Kasius maar zijn!!), en een bak
koffie kon ik op pad. Volgens John zou ik ‘m later wel
inhalen, dus hij was al weg. De route bleek geen 200,
maar 259 km te zijn!! Gadverpielekes… das wat meer!!
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Vanuit Varsseveld meteen de grens over en een mooie
dijk langs de Rhein. (Inderdaad, Johny had ik al
ingehaald…) Daarna noord-oostelijke richting Duitsland
in. In Duitsland heb je het fenomeen biker-treff. Een
restaurant wat helemaal toegespitst is op motorrijders
en wat in het weekend dan ook druk bezocht wordt.
We kwamen langs http://www.daddys-bikertreff.de,
net over de grens bij Dinxperlo. Zie pijl links.
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Pauze bij een imbiss (snackbar) in Billerbeck, waar ze
Mezzomix hadden!! (cola en sinaasappelsap,
jeugdherinneringen uit Zuid Duitsland, 43 jaar
geleden!!)
Dat er ook een pauze was
voorzien bij
http://felsenmuehleochtrup.de/ , nog een bikertreff wist ik van te voren niet,
dus ben ik ook niet gestopt.
(zie pijl rechts op foto vorige
blz.) Volgens mij komen daar
veel ‘motorrijders’ die zich
s’morgens helemaal in het
leer hijsen, dan maximaal 25 km naar de Bikertreff
rijden, daar de hele dag kijken en gezien worden, en
s’avonds weer 25 hele kms naar huis. Maar goed, ieder
het zijne.
De route was voor mij bijna ideaal. Misschien niet de
mooiste van de afgelopen tijd qua natuurschoon, maar
de mix van doorgaande 100km/u wegen, kleine sluipdoor wegen, dorpjes en ook heuvelachtige delen was
voor vandaag TOP! De 259 km was daardoor goed te
doen. FF voor 2 uur was ik terug in Varsseveld, maar
ben niet bij het clubgebouw terug geweest.
Wel ff getankt, en toen de Garmin op kortste weg en
snelwegen vermijden. Via Ruurlo, Lochem, Holten en
Heeten naar de N35, en dan Zwollé. Nog 90 km. Alles
bij elkaar vandaag dus 460 km. Best knap voor een
zondagse toer. Wat heb ik verder nog gezien, waarvan
21

ik benieuwd ben of John het ook gezien heeft??

Deze toren.

, en een weide vol zebra’s.

Tot de volgende toer,
grtjs Onno.
Ps. Dat ik ‘toerkoning’ Kasius niet ga inhalen met de
toercompetitie snap ik ook wel. Dat gaat me pas lukken als ik met
pensioen ga. Maar tegen die tijd is John al dik in de 80!!
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-
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Ritsjesdag
Gisteren was een regenachtige dag, maar vandaag
(12 augustus) was droog weer voorspeld. Een ritje in
de buurt. De 32e Klepperrit van Mc de Gasschoeve.
Vanuit Collendoorn, tussen Slagharen en Hardenberg.
Op weg erheen vond ik het nog maar frisjes. Te fris
voor alleen een t-shirtje onder de jas. Dus de gratis
koffie met cake was meer dan welkom om ff op te
warmen. En wat een plek voor een eigen clubhuis.
Midden tussen de weilanden. Kan je nog eens een
feestje bouwen zonder burengezeik.
22

Deze tocht ging ook naar Duitsland. Langs de grens
richting Coevorden en Emmen, en dan bij Zwartemeer
Duitsland in. Een klein half uurtje onderweg viel m’n
oog op de achteruitkijkspiegel en zag ik een
doorwaairits van m’n jas open staan. Nog al een
wonder dat het fris was. Het was vandaag geen
rokjesdag (om met wijlen Martin Bril te spreken), maar
ook geen ritsjesdag. Ritsjes dicht was direct
aangenamer!!
In Duitsland ging het langs diverse ‘moren’. Water en
veen gebied. Mooi rijden. En we kwamen langs het
traject van de magneetzweeftrein Transrapid. Daar zijn
we jaren geleden met vakantie ook in geweest, maar
het is nu buiten gebruik door een ernstig ongeluk,
jaren geleden.
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Typisch Duits. Een hangslot van een
slagboom verroest normalerwijs door
weer en wind. En wat doen Duitsers…
Een simpel rubberen lapje erboven.
De Haselünner Heide is een groot
oefengebied van het Duitse leger.
Daar durfde verder niemand te
komen, want je kon er een kanon
afschieten, zo rustig. En dan weer
afzakken langs de grens aan de
Duitse kant. En ook nog een stuk
onverhard, dus mijn dag was weer
goed!

Grtjs, Onno.
-

-

-

-

-
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Waarheen leidt de weg….
Mijn hele leven lang loop ik als spuit elf achter de
muziek aan.
Wars van rages zag ik er pas de lol van in als het
merendeel der mensheid zijn neus ervoor ging ophalen
en de jacht op een andere rage weer was geopend.
Mode heb ik ook altijd genegeerd. Lekker belangrijk
om het nieuwste van het nieuwste te hebben, fanatiek
een bepaalde stijl aan te hangen of kleding waar
iedereen al in loopt.
Uitgezonderd één situatie die zich voordeed toen ik
een jaar of 12 was. Bij mij op school was het toen in
om met een overhemd van je vader aan te lopen met
opgerolde mouwen die natuurlijk veel te groot was.
Jammer dat ik dit er thuis niet door kreeg want mijn
pa had overhemden met aparte merkjes op de
voorkant. Die had niemand en daar zou ik enorm de
blits mee hebben gemaakt.
Tijdens mijn 15-jarige bankcarrière liep ik vaak rond
met een commandokapsel met ingeschoren lijnen of
figuren, spierwit of knalrood geverfd. Iets waarvan
vooral het kerkelijke deel van de collega’s ongetwijfeld
schande heeft gesproken. ik was vergeleken bij de
strak gecoiffeerde, gepermanente kapsels van mijn
naaste collega’s nogal een vreemde eend in de bijt die
zomer en winter rondreed op een voormalige
25

politiemotor. Had plastic gekleurde koffers passend bij
mijn outfit evenals horloges in alle kleuren van de
regenboog. In die periode heb ik ooit een belofte
gedaan aan een klant die kunstschilder was en die het
wel leuk vond dat er zo’n afwijkend type rondliep
tussen al die ‘stijve’ dames waar ik overigens qua
leeftijd weinig mee scheelde. Hij vond mij net Pietje
Bel en heeft mij gevraagd of ik altijd een beetje een
kwajongen zou willen blijven. Onhandig genoeg heb ik
hier hardgrondig ja op gezegd met als vermoedelijk
resultaat dat ik mij nooit naar mijn leeftijd heb
gedragen en mijzelf af en toe afvraag of ik überhaupt
nog wel volwassen wordt.
In die tijd droeg ik vaak kleding in kleuren die
wonderlijk genoeg daarna pas in de mode kwamen.
Ik heb dus ook een periode gehad dat ik voor de
muziek uit liep, zonder te weten dat ik een
trendwatcher was of zoals dat nu als blogger, vlogger
of youtuber wordt genoemd; een influencer.
Toen ik motorland betrad en routes bij clubs ging
rijden kocht ik een magnetische kaartleesmap voor de
toen nog uitgereikte A5 boekjes. Door de verhoogde
tankdop van mijn BMW, bleef de map alleen goed
zitten als het niet waaide. Bij wind (vooral op dijken)
moest ik vaak genoeg het weiland inklimmen om de
map weer op te halen.
De tank van mijn volgende BMW was vlak en de map
lag achter de enorme kuip dusdanig beschut dat
afwaaien praktisch niet mogelijk was. Overgestapt
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naar een Transalp kocht ik daar zo’n mooie, op maat
en kleur gemaakte Bagster tanktas bij waarin ik al
rijdend het A5 boekje kon omslaan. De A5 boekjes
kregen concurrentie van A4 formaat routes voor de in
zwang komende routerollen. Omdat ik toentertijd mijn
mede-motorrijdster Frieda en nagenoeg alle rolrijders
zo eindeloos zag hannesen met plakband, Pritt en wat
al niet meer, besloten daar zeker niet in mee te gaan.
Toen er weinig meer te kiezen viel en je alleen nog A4
routes kreeg heb ik nog lang de tanktas gebruikt,
verving al rijdend de gelezen bladen en propte die in
mijn jas. Jaren later, toen motorrijdend Nederland heel
voorzichtig begon aan navigatiesystemen, stapte ik
alsnog over op de routerol die bijna nergens meer te
koop was. Na een hardleerse periode kreeg ik routine
in Rubens-route-inrol-techniek waar geen plakband
aan te pas kwam en vond dat ik dit al jaren eerder had
moeten doen.
Kortom: Ik reed in dit geval achter de techniek aan.
De laatste 2 á 3 jaar is het huilen met de lamp aan
met papieren routes. Steeds vaker had ik de lachers
op de hand om als laatste der Mohikanen mij nog met
zo’n prehistorische rol te vertonen en alleen al het
vragen om een papieren versie deed wenkbrauwen
fronsen.
Alleen ergens een ritje rijden, iets wat ik voorheen
regelmatig deed, kan, op een vijftal evenementen na,
vrijwel nergens meer.
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Zodoende kon en kan ik alleen gaan rijden als een
Garmin of Tomtomgebruiker mee gaat.
Ik speelde al langer met de gedachte en vond dat ik er
eigenlijk niet meer omheen kon.
Dus ja, ook deze hardnekkige papieren-routevolhouder heeft afgelopen maand de knoop definitief
doorgehakt en een Garmin Zumo aangeschaft plus een
bluetooth headset voor de helm. Nu maar hopen dat ik
voortaan alle benodigde attributen meeneem en niet
vergeet de headset op te laden. Best een stap voor
iemand die het soms niet eens lukte om op een treffen
met een complete tent aan te komen.
Nu hoor ik al jaren diverse aanduidingen voor ‘haar’.
Bij mannen is navigatie namelijk altijd een vrouw,
zoals mijn motor altijd een hij is. Bij het opstarten van
het eerste scherm is het eerste woord dat je te zien
krijgt WAARHEEN. Hoewel ‘waarvoor’ en niet bij staat
heb ik met overtuiging besloten dat mijn navigatie
geen Miep of Truus gaat heten maar een andere naam
krijgt. Ook hier ben ik graag afwijkend in.
Het zal deze digikneus wel enige tijd kosten om het
systeem en het karakter van het apparaat te leren
kennen maar ik hoop dat wij grote vriendinnen
worden. Mieke en ik.
Karin
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Back to 4th love
Afgelopen december schreef ik nog over een mogelijke
fifth love, toen ik de Yamaha Diversion 600 voorstelde
als opvolger van mijn, vermoedelijk nu echt rijp voor
de sloop zijnde Transalp, met als laatste alinea van dat
verhaal: ‘Deze Japanner er en ik moeten elkaar echt
eerst beter leren kennen. Daarna zal duidelijk worden
of deze blauw/groene Div een blijvertje wordt’.
Ik moest enorm aan de Diversion wennen want ik
miste mijn Transalp, maar had mezelf voorgenomen
het de tijd te laten leren en de motor een kans te
geven. Een aantal keren heb ik er best lekker op
gereden, maar struikelblok bleef dat ik er toch niet fijn
op zat. De knietjes waren na afloop van een wat
langere rit not amused zal ik maar zeggen.
Tijdens het narijden van de Oranjerit begon de
techniek van de Diversion mij wat in de steek te laten.
De achterrem begon te protesteren met als uitkomst
een gebroken remcilinder. Na een week of twee zonder
achterrem te hebben gereden volgde reparatie. De dag
van reparatie als leenfiets een Yamaha FJ900 Diversion
mee gekregen. Niet verkeerd, deze prettige, krachtige
fiets met een rechte zitpositie, maar best een logge
jongen om mee te manoeuvreren. Kort na reparatie
begon mijn achterwiel te zwabberen. Kon ik eerst niet
remmen. Nu durfde ik niet. Oorzaak: de lagers en
remklauw van het achterwiel doen niet meer waarvoor
deze zijn ingehuurd. Toen begon de twijfel. Laat ik de
motor repareren voor een behoorlijk bedrag terwijl ik
qua zithouding nog steeds geen vriendjes ben of……..
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Omdat rijden met een zwabberend achterwiel niet echt
gezellig is en om mijzelf enige bedenktijd te geven, de
Transalp gevraagd waarop ik al meerdere keren heb
gereden. Olaf, de eigenaar van deze motor, vond het
prima want zijn motor stond al vanaf september vorig
jaar stil. Bij het afrijden van het erf voelde het
ouderwets lekker qua zit en houding en werd ik
overvallen door een belachelijk blij gevoel.
Een meevaller maakte mogelijk dat ik na enorm
getwijfel, gepuzzel en ge-reken tot de slotsom ben
gekomen dat ik niet met de Diversion verder ga.
Wat nu: de grotere broer de 900, in gewicht een stuk
zwaarder, maar wel met cardan of toch weer een
Transalp. Het liefst wel een totaal andere dan waar ik
25 jaar lang lief en leed mee heb gedeeld.
Voorwaarde: welke motor het ook gaat worden; hij
moet door de poort mijn tuin in kunnen.
Een week of 3 eindeloos gegraven op internet,
markplaats, speurders, alle mogelijke sites van
motorzaken, het bezoeken hiervan en bieden op een
prachtige paarse Transalp die al 3 jaar geleden
verkocht bleek te zijn !!!!! Resultaat van dit alles is dat
ik 19 juli (met dank aan Els) in Dieren een motor heb
opgehaald waarop ik een avond eerder een uitgebreide
proefrit heb gemaakt. Sindsdien rij ik over s’-Heeren
wegen op een ‘oersaaie’ grijze maar heerlijk rijdende,
Honda PD10 Transalp 650.
Karin.
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Een terug en een vooruit blik
Voordat we na de vakantie periode vooruit kijken even
een terug blik van de afgelopen activiteiten van ons
cluppie. Laten we beginnen met de bbq, vrijdags de
bbq en tap samen met Gert alvast naar de Kleurvogel
gebracht, zaterdag morgen al zeer vroeg het vlees en
stokbrood gehaald. Dat is balen, wil ik met de motor
gaan staat mijn achterband half leeg, snel met de auto
dan maar. De koffie pot aan, en wachten wie er
allemaal de moeite nemen om te komen, dat zijn
Annemarie, Jan, Marcel, Gert en Ruben.
Lekker bij gekletst, en tijd om te gaan rijden, een
laatste groet van mij, jammer ik ga niet mee.
Thuis eerst m’n dealer gebeld, mag gelijk komen, John
wat lucht in de band gepompt, en na een uurtje weer
thuis, zo weer een zorg minder, De salades
opgemaakt, alles in de Soes, wel makkelijk zo’n
wagentje. Met behulp van Carina en Ruben alles klaar
gezet, de fik er in, en langzaam kwamen de
liefhebbers binnen, dit maal met een groepje van 11
personen, maar de pret en de gezelligheid was er niet
minder om. Wat zo ontzettend leuk was Henk en
Hetty, kwamen onverwachts even langs, hebben nog
lekker mee gegeten heerlijk.
Het weer was prima, en tot de late uurtjes buiten
gezeten, nadat iedereen vol en voldaan naar huis
gingen hebben Karin en dit persoontje de tent weer
spik en span achter gelaten.
Gert bedankt voor de bbq en tap.
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Een week later was het Klimroos treffen in Budel, de
planning was om niet het hele weekend te gaan, maar
alleen zondag voor de rit met bewoners met een
beperking, Marcel en Jan gingen zaterdag al die kant
op. Zondag morgen om 8 uur met een temperatuur
van 30 graden naar het zuiden, waar ik en letterlijk en
figuurlijk een warm onthaal kreeg van Jan, Marcel,
Pascal, Jasper en het hele gezelschap uit Huizen, leuk
om iedereen weer eens te spreken. Na veel heen weer
gezeik over een bewoner wel of niet in het zijspan van
Jan, stapte Marcel in de bak, en achterop nestelde een
zeer jonge dame, zo opgelost. De stoet vertrekt onder
luid getoeter, gezwaai, en sirenes voor een rit van 2
uur door Limburg, geweldig al die mensen die de
moeite nemen om hun bewondering te uiten voor alle
vrijwilligers met hun bewoners. Het begon al aardig
een binnen zwembad te lijken in mijn motorpak, maar
gelukkig zie ik het bord Budel, en rijden we het terrein
weer op. Na de koffie en belegde broodjes en een
praatje met een stel die ook bij het Bambi treffen altijd
waren, gaan wij weer richting het midden des lands.
Jan en Marcel bedankt, het was weer ouderwets
gezellig.
De toercommissie heeft een zaterdagavond rit op de
kalender gezet, met Jan, Karin, Jaap en ikke naar
Renswoude waar Ruben al aan de koffie zit, John rijdt
de rit alleen. Nadat de garmins geladen zijn is het tijd
om te gaan, vraag niet waar we geweest zijn want met
zo’n schermpje voor je dit dat niet na te gaan, maar
daar gaat het niet om, gewoon genieten van het
landschap. Het eindpunt was bij MAC Veenendaal,
Marius zijn ballen zijn heerlijk, sorry zijn warme gehakt
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ballen. Na dit alles naar binnen te hebben gewerkt is
het tijd om op te stappen. Karin krijgt een escorte naar
huis van ons want de motorfiets heeft kuren, wie
niet?? Maar we zijn allemaal veilig thuis gekomen en
daar gaat het om.
De vooruit blik is natuurlijk de clubavond, heerlijk weer
even bij kletsen van alle nieuwtjes, vakantie verhalen
etc.
Zelf vind ik het wel leuk om wat clubavonden een
thema te geven b.v. een spelletje. darten, of voor de
liefhebbers een kaart competitie, dit hoeft niet de hele
avond te duren, laat eens weten wat jullie hier van
vinden.
Els
-
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Clubweekend Engreux.
Vrijdag 31 augustus: Het is elk jaar een sport om een
woning (geinig voor weinig) te vinden in een plezierig
toergebied. Wonderlijk genoeg lukt het ons telkens
weer. Dit keer in Engreux in Belgisch Luxemburg.
Om 10 uur staat in Amersfoort bij Ruben en Carina de
koffie klaar. Een vast startpunt als we naar het zuiden
afzakken. We gaan in 3 etappes. Carina pikt Akke op
van het station en gaan per auto. Door nachtdienst zal
Onno later vanuit Zwolle vertrekken en direct naar
Engreux gaan.
Ruben, Paul, Peter en ik kachelen de A2 af.
De pauzestop nemen wij bij de Goudrenet bij Weert
33

om daarna de snelweg te verruilen voor een
binnendoor-route voor de laatste 180 kilometer.
Bij aankomst in Engreux staan Carina en Akke ons al
op te wachten. Een rondgang door de woning leert dat
ook dit weer een goede keus is. Een complete woning
met een prettige zithoek bij de open haard.
Genoeg hout om de BBQ of haard in de fik te steken.
(dan hoeft er geen boek in
)
Een gave BBQ-plaats die hopelijk de komende twee
avonden gebruikt kan worden. Ruime opslag voor bier
en andere lekkernijen. Vrij kort na ons komt ook Onno
aanrijden. Nu we compleet zijn eerst de supermarkt in
Bastogne of Houffalize plunderen. Na deze inkopen
wordt het eerst tijd voor een lekkere, koude
versnapering en de macaronimaaltijd van Maitre Paul.
Met dank aan de appelboom van Onno en Akke en de
bakkunsten van Onno is er koffie met appeltaart na.
Gezeten in de zithoek gaat even later de haard aan.
Het is helaas te kil is om buiten te zitten.
Daarna worden routes gemaakt door Paul en Ruben.
Posteer ik mij met een boek voor de haard en gaan de
anderen aan de kaart.
Zaterdag 1 september: bij het opentrekken van de
gordijnen is meteen duidelijk dat het een prachtige
toerdag wordt. Na een uitgebreid ontbijt is het pakken
aan, de Garmin in de houder en wegwezen.
Ruben heeft gisteravond de aansluiting van mijn
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Garmin aangepast want de bestaande paste niet om de
schroeven van de accu. Ik heb dus nu meteen stroom
bij het inklikken. Het is wel even wennen, al die
informatie die je op het navigatiescherm te zien krijgt.
De weglijn met loop van de bochten plus de afstanden
hiernaartoe. Normaliter rij ik altijd op gevoel, duik
soms te hard een bocht in waardoor ik mijn stuur
dusdanig ver van mij af moet duwen om niet in de
berm of tegen een wand te komen (of over de rand te
stuiteren).
Het is een fraai gezicht om als laatste rijder de sliert
met 4 motoren door het heuvelachtige landschap te
zien gaan. Carina en Akke hebben dezelfde route in de
auto. Op de rechte stukken zitten zij soms achter ons.
Op sterk bochtige trajecten rijden wij hen volledig uit
het zicht.
In één van de vele dorpjes die wij doorrijden stoppen
we voor koffie bij een kunstcommune-achtige locatie.
De thee wordt geserveerd in zelf-gekleide kopjes en
voor de koffieklanten zijn vermoedelijk alle kopjes
bijeen geraapt die men in huis heeft. Na nog ruim een
uur toeren stopt Onno in Bizory.
Een kleine plaats tegen de Luxemburgse grens aan.
Hier gaan wij in het Animalaine (een wolmuseum en
dierenpark met voornamelijk verschillende soorten
schapen) aan de omelet geserveerd in een gietijzeren
en dus bloedhete pan. Na de stop rijden wij heerlijk
over de wonderbaarlijk rustige slingerende wegen.
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Als wij rond half vijf door Houffalize rijden moet nog
eea worden ingekocht wat gisteren niet is gehaald.
Meteen maar doen. Terug in Engreux staat in één
gedeelte van de tuin de zon te schijnen. Even de
picknickbank verplaatsen, een biertje opentrekken en
relaxed de tijd laten verstrijken.
De BBQ-plaats ligt niet in de zon dus wordt deze op
het hooggelegen terras, grenzend aan de woonkamer,
aangestoken.
Zondag 2 september: Vanochtend nogal bruut om
zeven uur gewekt door een hinderlijk geluid met een
enorm doordringend toon. Bij mijn weten heeft
niemand een dergelijk alarm op zijn motorfiets.
Het lijkt mij ook stug dat apparatuur in de keuken
deze herrie voortbrengt. Ik draai mij nog maar even
om. Net als ik denk ‘dit duurt wel erg lang’ hoor ik een
hardgrondig ‘JEZUS’ door Carina uitroepen en daarna
is het stil. Aan het ontbijt wordt duidelijk wat het
geluid was. Het is een Garmin die op de wekker staat.
Erger nog; het is mijn Garmin waarmee ik gisteravond
heb zitten rommelen en ongewild op de wekker van
07.00u heb gezet. Sorry hoor
Het is wederom een prachtige toerdag. Lieten wij
gisteren Luxemburg nog links liggen. Vandaag zit dit in
de route. Ik heb het erg naar mijn zin op mijn ‘nieuwe’
Transalp. Hij rijdt echt heerlijk en heeft power zat.
Door mijn korte pootjes blijft het soms wel uitkijken
waar ik stop, hoe ik hem neerzet of draai. Tijdens een
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groepsfoto op een klein parkeerplaatsje waar wij ooit
eerder hebben gestaan stond de Alp dusdanig recht
dat ik er niet vanaf wil stappen. Op dat soort
momenten kom ik aan beide kanten gewoon 10 cm
tekort om dat met een goed gevoel wel te doen.
Het valt mij op dat het behoorlijk rustig is op de weg.
Gisteren overigens ook. Dat geldt voor auto’s maar
ook voor motoren. De meesten die wij langs zagen
komen, gezien gezeten op een terras van een
restaurant waar meer motorrijders het plan hadden
opgevat een stop te maken.
De ober, in al een week gedragen vrijetijdskleding,
(het zijn de obers van vroeger niet meer) liep de
benen onder zijn lijf vandaan en had zijn
gehoorapparaat uitgedaan, want Carina kreeg niet
geserveerd wat zij had besteld. Na enige discussie en
tot 3x toe terugkomen met het bord met het nietbestelde gerecht, kreeg Carina, nadat wij allen al
waren uitgegeten, uiteindelijk haar lasagne op tafel.
De route vervolgt door afwisselend België en
Luxemburg. Hier nog een tankstop gemaakt en voor ik
meen E1,27 per liter volgetankt. Dat is met deze
Transalp wel wennen want er zit geen benzinekraan
meer op. Bij de vorige was duidelijk wanneer ik op
reserve moest. Bij deze moet ik het gewoon avonturen.
We komen wat versnipperd aan bij ons huisje. Paul,
Peter en ik rijden nog even de weg lang het huis die
eindigt bij een sportcentrum aan de Ourthe en laag in
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het dal ligt.
Eenmaal terug is het borreltijd. Qua temperatuur is het
heerlijk toerweer maar helaas toch te fris om in de tuin
te BBQ-en. Daarom wordt deze nogmaals op het terras
ontstoken.
De avond wordt gevuld met slap ouwenelen, kaarten
en ik scharrel een beetje op google rond onderwijl
voorzien van een lekker drankje. Wonderlijk genoeg
wordt het tegenwoordig de laatste avond niet meer zo
laat zodat net na twaalven iedereen plat ligt.
Maandag 3 september: Het ontbijt is een uur
vervroegd want uiterlijk 10 uur moet de woning zijn
verlaten. Half 10 staan wij al klaar om te vertrekken
en rijden in ieder geval gezamenlijk naar Maastricht
om daar afsluitend te lunchen.
Het gaat lekker onderweg echter als Luik in zicht komt
let ik even niet op en zie Onno op de afslag ri.
Maastricht zitten. Ik was net bezig een vrachtwagen in
te halen. Omdat ik niet meer terug kon als een idioot
net na de vrachtwagen naar rechts gestuurd en vlak
voor Paul de afrit op. Pfffffffffffffff.
Ik schrok van mijn eigen actie en beschikte op dat
moment even over een eigen Lieve Heer.
De vrachtwagenchauffeur heeft mij ongetwijfeld de
nodige verwensingen toegeschreeuwd en menig
automobilist zag zich al bij slachtofferhulp zitten als
getuige van een vreselijk ongeluk.
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Gelukkig liep dit goed af maar ook ik heb mijzelf even
heel vermanend toegesproken.
In Maastricht aangekomen heb ik de mazzel dat van
der Valk nog beschikt over een punt rijstevlaai.
Het is namelijk te vroeg voor een lunch dus aan de
koffie met plaatselijke specialiteit.
Na deze aangename stop nemen wij vast afscheid van
elkaar. Vrij kort hierna waaieren wij ongewild uiteen.
De Pan van Ruben kreeg kuren waarna wij allen op de
vluchtstrook stoppen. Ineens spurt Ruben er vandoor
als de Pan de geest weer krijgt.
Onno en ik er achteraan. Hoewel later bleek dat de
gebroeders de Vries kort achter mij zaten kreeg ik ze
niet meer in mijn spiegel. Als even later Onno en
Ruben ri. Venlo rijden hou ik de borden Amsterdam
aan. Kortom: de laatste 200 kilometer rij ik alleen wat
na 3 gezamenlijke dagen geen ramp is. Het is toch
recht-toe-recht-aan op de A2. Nog even langs mijn
werk om mijn collega de gelegenheid te geven haar
kinderen zelf van hun nieuwe school te halen waar zij
vandaag zijn begonnen, wat uiteindelijk niet hoefde.
Gaat alles 4 dagen goed wil mijn Transalp niet meer
starten in Kortenhoef. Grrrrrrrrrrrrrrrrr. Tig keer
geprobeerd maar zonder enig resultaat.
Via de KNMV hulpdienst de ANWB opgetrommeld.
Toen kwam Ali van de wegenwacht die volgens mij
geen enkele affiniteit met motoren had (of met
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motorrijdende vrouwen).
Ali (of Mo) was al blind langs mijn motor gereden,
waarvan ik al eea vanaf had gehaald en not amused
omdat hij mij niet te pakken kreeg. Toen hij mij vroeg
de motor te starten en ik aangaf dat dat nu juist het
probleem was, op de startknop gedrukt waarna Alpje
probleemloos starte. Lekker dan. Wellicht even te
weinig spanning om de startmotor te laaten draaien of
zoiets. Of hij nog moest helpen met de boel
vastschroeven. Hoeft niet hoor. Dat kan ik zelf wel.
Na een koffiepauze bij een vriendin op weg naar huis
weer hetzelfde euvel. Het loshalen en weer
vastschroeven van de accupolen lijkt de oplossing.
Vermoedelijk een stil protest van Alp die het na 4
dagen wel genoeg vond.
Onno, Akke, Ruben, Carina, Paul en Peter bedankt
voor weer een heerlijk clubweekend.
Het weekend voor september 2019 heb ik alvast vrij
gevraagd.
Karin.
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AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming
Zoals jullie allemaal ongetwijfeld zullen weten of hebben
gelezen bestaat sinds mei de nieuwe wet op de
bescherming van persoonsgegevens.
Ook hebben wij als Baarnse Motor Club een
privacyverklaring moeten invullen waarbij wij hebben
moeten verklaren welke gegevens wij registreren van
clubleden en waarom.
Het is voor ons nog enigszins onduidelijk of wij elk clublid
afzonderlijk hiervoor een verklaring moeten laten
ondertekenen. Er zijn namelijk diverse vormen die hiervoor
kunnen worden gebruikt. Dit zijn wij nog aan het uitzoeken.
Nadere informatie volgt in het volgende clubblad.
Het bestuur.
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