Het BMC-tje.
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Voorwoord…
Het hele Corona gedoe blijft maar door druppelen, het
ene moment denkt men het gaat iets beter, en dan
plots weer het oude liedje, oppassen dus.
Als we hier doorheen kijken zijn er zeker nog vele,
leuke, gezellige activiteiten waar we saampjes van
kunnen genieten. En het brein gaat iets verzinnen
waar het echter nooit eerder aan heeft gedacht, omdat
dit volgens mij niet nog nooit nodig is geweest.
Of dat we er helemaal geen belangstelling voor
hadden. B.V Zo hoor ik dat hier en daar de
wandelschoenen uit de kast zijn gehaald, nieuwe
vetertjes erin, de kuitjes gemasseerd en lopen maar.
Maar ook de bandjes van de fiets zijn verwend met wat
extra lucht, klaar om de weide wereld te gaan
verkennen met in gedachten het liedje ‘De paden op
de lanen uit'.
Maar er zijn natuurlijk ook mindere dingen die we
moeten leren accepteren, geen vakantie, feesten die
niet door mogen gaan, zo zijn er nog 10-tallen die ik
op kan noemen. Zelfs het hele motor gebeuren ligt stil,
jammer want elk jaar rij ik een paar ritten waar de
opbrengst voor een goed doel is, hopelijk volgend jaar
maar weer.
Laten we wel plannen blijven maken, dan is er altijd
iets om naar uit te kijken. Wat we als club wel moeten
missen zijn de clubritten, maar ook de clubavonden,
geen bakkie koffie, een sappie en happie.
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Maar laten we de kop niet in het zand steken, hoelang
de Corona ook gaat duren weet niemand, maar we
krijgen zeker wel weer de gelegenheid om elkaar te
begroeten.
Els
-

-

-

-

-

-

-

-

LET OP!! LET OP!! LET OP!!
Clubavond 19 september gaat WEL door.
Om aan de corona-regels te kunnen voldoen, en om
gepast te kunnen inkopen (er is niets meer in het
clubhuis) vragen we jullie om je bij Els aan te melden
als je komt.
Uiterlijk vrijdag de 18e doorgeven aan ELS!!!

In het clubgebouw liggen dan registratieformulieren.
Deze graag invullen.
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Kom niet naar de clubavond als:
-

je een of meerdere van deze klachten in de
afgelopen 24 uur had:
Hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of
koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies.
- je op dit moment een huisgenoot met koorts
en/of benauwdheidsklachten hebt.
- je het nieuwe coronavirus hebt gehad en dit is
vastgesteld in de afgelopen 7 dagen.
- je in quarantaine bent omdat je: …direct
contact had met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld …je terug bent
gekomen uit een COVID-19- risicogebied*.
- je een huisgenoot /gezinslid hebt met het
coronavirus en je hebt in de afgelopen 10 dagen
contact met hem/haar hebt gehad terwijl hij/zij
nog klachten had.

Is dit niet van toepassing, dan ben je van harte
welkom!!!!!
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Clubavond
Zaterdag 19 september.
Bardienst: Karin en Els.
Aanvang 20.30 uur,
De Kleurvogel, Tolweg 1, Baarn.



6



Sluitingsdatum kopie volgend clubblad:

6 oktober.
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In de maand september is jarig:
Ruben Steenland.

Hartelijk Gefeliciteerd!!!
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Vreemde modellen en onbekende merken.
Ik neem regelmatig een aktieabonnement op een
motorblad. Ik lees via internet regelmatig
motorgerelateerde artikelen over motoren in het
algemeen, nieuwe modellen, testen e.d. Dus ik
beschouw mijzelf als redelijk goed geïnformeerd op
motorgebied.
Ergens in juni was ik bij m’n dealer ivm
achterwiellagers en dan struin ik graag door de
showroom om me te verlekkeren aan alles wat er
staat. Ik kwam een Honda DN01 tegen……(????)
Nog nooit van gehoord of gezien. Het bleek een 680cc
V-twin te zijn. Deze was paars, en de kleur maakte ‘m
eigenlijk nog aparter dan ‘ie al was. Tis geen cruiser,
geen shopper, geen klassieke toermotor…. Maar wat
dan wel? Een heel apart ding in ieder geval.
En dat verklaart ook wel dat dit de 1e keer is dat ik er
een zie, en dat ze vanaf 2008 maar kort in het Honda
leveringsprogramma gezeten hebben.

8

Een onbekend merk voor op de weg is Husqvarna, uit
Zweeeeeeden. In de crosswereld al jaren bekend,
maar voor op de weg hebben ze nu de Svartpilen

en de Vitpilen, eencilinders van 373 cc.
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Ik kan weinig verschil ontdekken, maar vind ze wel
gaaf om te zien. Ook kwam ik na wat googelen de
Svartpilen 701 tegen, bijna 700cc eencilinder.

Een ander mij onbekend merk is Brixton uit Oostenrijk.
Maken al jaren 125 en 250cc modellen, allemaal een
beetje caferacer-achtig, en nu zijn er de Brixton
Crossfire 500x en 500, 2-cilinders.
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Zeer moderne maar toch ook wat klassiek ogende
motoren.
Kortom, buitenom de bekende merken is er nog veel
meer leuks op de markt!! Goed om te onthouden voor
wanneer de XJR definitief de geest geeft.
Grtjs, Onno.
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Beste leden,
Hieronder staan de clubavonden voor 2020 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.
17 oktober………………………………...?
14 november……………………….…….?
12 december….……………………….…?
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De toercommissie
nodigt allen uit om de hieronder vermelde clubritten
mee te rijden. Van deze ritten tellen de kilometers van de
georganiseerde toertocht dubbel voor de toercompetitie.

Zondag 04 oktober Najaarstoertocht,
MAC Zandvoort
Vertrektijd
: 8.30 vanaf de Brink in Baarn
Start
: Van der Valk De Biltsche Hoek, De
Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt
Inschrijfgeld
: ??
Lengte
: 200 km
Inschrijven
: van 9:00 tot 11:00
Extra Info
: W.J. Brabander Tel.: 06-51828864
www.maczandvoort.nl wbrabander346@gmail.com
Neem zelf koffie/brood mee voor onderweg.
Horeca is op afspraak, dus of we ergens terecht
kunnen???
De meeste ritten op de KNMV en LOOT toerkalenders
gaan vanaf nu wel door, maar het is raadzaam om de
sites van de diverse clubs die de rit organiseren te
bezoeken om te zien hoe een en ander nu geregeld is
ivm de Corona-maatregelen.
Wat betreft de clubrit in oktober, check onze site tegen
die tijd.
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Museum
Als ik niet weet waar het over moet gaan het stukje
voor het blad deze maand, blader ik maar een
motorblad door, Classic en Retro, en warempel mijn
oog valt op een interessant stukje, nl. over een
motormuseum.
Het Barber Vitage Motorsport museum, het grootste
ter wereld, het is gevestigd in Leeds, je zou denken in
Engeland, maar nee, iets verder nl. in Alabama,
Amerika.
Helemaal beneden in het museum is de werkplaats,
wat voor een leek oud schroot is, wordt hier
gerestaureerd tot weer museum stukken.
Op het ogenblik werken ze aan een zeer zeldzame
motorfiets een Yamaha ‘Yellow Tanker’ de RR 250
straat racer, deze motor kwam in de jaren 60 naar
Amerika.
Er staat daar een collectie van duizenden
tentoongestelde motoren allemaal oldtimers.
Maar dat is nog niet alles, in het depot wachten nog
circa 800 motoren om gerestaureerd te worden.
Om een idee te geven hier een paar merken die
aanwezig zijn: Harley Davidson, Indian, The Royal
Pioneer, Mash, Ac Henderson, Yamaha, Crocker, Sears.
En niet te vergeten een Crocket Speedway uit het jaar
1935, een Victoria Bergmeister uit 1952.
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Een prachtig staaltje techniek is de recente Bimota
Tesi 10, en de Bitten V 1000.
Ook is er een replica van een motorfiets op stoom uit
1867, de een is nog mooier dan de andere, bv. een
Stiffy uit 1902, en Hendee Indian Special uit 1914.
Buiten de motoren om is er ook een afdeling met
historische race auto’s.
En als men door dit enorme museum loopt is het haast
niet te doen in 1 dag, dan begrijpt men wel hoe intens
groot dit prachtige, waardevolle museum is.
Els.
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Bloedhitte… en afgekoeld.
Wanneer ik dit schrijf (28 juni) is het eindelijk
afgekoeld. Klagen mag ik absoluut niet, want de hele
afgelopen week met die bloedhitte was de 1e week van
mijn vakantie.
Omdat Denemarken al gecanceld was, (laten sinds 27
juni weer nederlandse toeristen toe……. GRRRRRRRR)
waren we deze week dus gewoon thuis.
En wat doe je dan als je een eigen huis hebt en tijd
over…… juist, de buitenboel schilderen.
Na eerst de kozijnen boven geschuurd te hebben was
schilderen niet meer mogelijk door de brandende zon.
Na 15.30 uur was de zon van de gevel af en kon ik
eindelijk beginnen met het leuke deel van het werk,
het kwasten zelf.
Voordeel van deze warmte is wel dat het vlot droog is.
De volgende dag beneden schuren….. begeeft de
schuurmachine het…GRRRRRR. Pas 15 jaar oud!
Vlug een andere gehaald, en wat een wereld van
verschil! Veel sneller resultaat, en handzamer, en
veeeel minder lawaai.
Ik besluit om de volgende morgen om 0800 uur direct
te gaan schilderen. Helaas kom ik niet verder dan 1
openslaande deur, dan is de brandende ploert al weer
te sterk. Gelukkig kan de voordeur wel, want die draait
de goede kant op en sta ik in de hal in de schaduw.
De volgende dag om 0800 uur de andere openslaande
deur. Ben ik net klaar, valt me daar een bui regen!!
Godzijdank is de windrichting van de gevel af, anders
had ik opnieuw kunnen beginnen.
S’middags is het droog en weer ouderwets heet als ik
zie dat de schuurdeur eigenlijk ook wat kaal is.
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De zon staat gunstig, dus in de schaduw ff schuren en
direct verse verf erop. Omdat ik toch bezig ben en de
regenton er niet uit ziet, kwast ik die ook maar meteen
mee, behalve de achterkant want daar kan ik niet bij…
Benieuwd of het blijft zitten. (kunststof)
Alles moet natuurlijk nog een 2e laag hebben, maar
voorlopig ben ik er ff klaar mee.
Zaterdagmorgen de ramen lappen van alle schuurstof,
en s’middags komt de regen met bakken uit de lucht,
en koelt het snel af…heerlijk!
Voor morgen zijn de weerberichten gunstig, en ook op
buienradar ziet het er goed uit.
MC93 uit Nijverdal organiseert 28 juni de Zomerrit.
Gewoon ouderwets inschrijven in Restaurant Budde in
Nijverdal. Op de diverse toerkalenders en op hun eigen
Facebookpagina staat de ritlengte vermeld als 230 km.
Dan vind ik vanaf 0930 uur starten wat laat, maar
vooruit. Als ik er om 0915 uur ben is men al volop
bezig met inschrijven, en zie ik dat de route 275 km
lang is!!! Nou ja, we zien wel waar het schip strand.
Vanuit Nijverdal gaat het slingerend noordwaarts langs
de Regge. Dit begin is veelbelovend met heerlijke
smalle bochtige weggetjes. Bij Junne steken we de
Overijsselse vecht over. Hardenberg, en Pornopark
Schaamharen. Hoogeveen, Dieverbrug, Wapserveen en
richting Steenwijk. In nationaal Park de Weerribben
pauzeer ik met krentebollen en koffie uit de topkoffer.
De temperatuur is werkelijk ideaal vandaag. Zon en
wolken wisselen elkaar af.
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Nederland, Baarlo, Blokzijl… het wordt een
thuiswedstrijd, want dit deel van de rit kan ik wel
dromen. St.Jansklooster, de watertoren,

pont naar Genemuiden, Kampen en de Zalkerdijk naar
Hattem. De dijk naar Deventer en wèèr een pont. Bij
Wijhe dit maal.
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Ik ben voor een verbod op meer dan 1 pont per
toertocht!!
Aan de overkant van de IJssel gaat het dan via Heino
en Dalfsen nog steeds slingerend naar Nijverdal.
Ik laat restaurant Budde voor wat het is en neem de
N35 naar Zwolle. Net na drie uur ben ik thuis.
Wat een prachtige rit. Dit is er een om te bewaren.
Achteraf gezien was die extra 45 km dus zeer de
moeite waard, maar toch zie ik liever het juiste aantal
km’s vermeld.
Alhoewel ik waarschijnlijk een andere rit opgezocht
had als ze die 275km wèl vermeld hadden……..
Grtjs, Onno.
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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.
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,
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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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HOOP.
De titel van een verhaal zegt veel, en soms ook weer
niet. Zo weet ik dat er leden zijn die bij de titel van dit
verhaal meteen een bruine associatie zullen hebben.
Alhoewel dàt een onderwerp is waar je het lang over
kan hebben omdat niets menselijks ons vreemd is,
heeft de titel vandaag een andere strekking.
Deze hoop gaat namelijk daadwerkelijk om hoop dat
het beter wordt. Dat we elkaar straks wel weer een
hand kunnen geven, dat je straks wel weer je naaste
familie en vrienden kunt knuffelen. Dat je straks wel
weer gewoon met een groepje mensen op een paar
vierkante meter gezellig bij elkaar kan zitten.
Mijn hoop vandaag was erop gericht dat ik na mijn
achterwiel-debacle eindelijk weer eens met de XJR op
pad kon.
In juni waren er namelijk nieuwe achterwiellagers
gemonteerd, maar daar was iets niet goed mee
gegaan. Een rondje Markermeer strandde daardoor 26
juli in IJburg met een achterwiel dat niet meer wilde
draaien.
Voor de tweede keer in 2 maanden werd de XJR
afgevoerd. Deze keer bleek eigenlijk alles rondom de
achterwiel-as vergaand ingesleten te zijn. Zelfs de
achterbrug was naar z’n grootje.
Vermoedelijke oorzaak een fout kettingtandwielnaaldlager waardoor alles scheef getrokken was.
Voordat de dealer dit reparatie-garantie gevalletje
gerepareerd had, waren we weer 3 weken verder dus
je snapt dat ik onderhand wel aan een motorritje toe
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was.
Ondanks de niet zeer optimistische weerberichten voor
vandaag (30 aug.) schreef ik me toch online via de
KNMV-kalender in voor de 28e kastelentocht van de
Graafschaprijders. Die tocht kwam namelijk langs
Kasteel Rechteren in Dalfsen, dan kon ik daar de route
mooi oppikken.
Zo’n 50 km ging het goed. Droog en af en toe een
pikkeltje miezer. Maar bij Mariënheem gingen de
sluizen vol open. Helaas dus de N35 terug naar Zwolle
genomen.
Thuis direct ff alles rondom de wiel-as gecheckt, maar
geen gekkigheid gevonden. Gelukkig. Hopelijk blijf ik
van verdere pech met de XJR verschoond.

Grtjs, Onno.
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