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Wel of geen gel in de banden
Dagelijks komen er wel wat berichtjes binnen op de app-groep die al sinds een
paar motorweekenden geleden bestaat. Meestal met filmpjes, plaatjes, al dan
niet motorgerelateerd. Sommige van die berichten lokken weer reacties uit. Je
kent het wel…
Maar pas geleden werd het wel heel gortig, en het verrassende was dat het ook
nog eens om een serieus onderwerp ging. Het begon met een berichtje van
Ruud, die meedeelde dat hij gel in zijn banden had laten doen. Dit bericht bleef
schijnbaar onopgemerkt, maar twee dagen later ging het helemaal los.
Ervaringen, zowel eigen als van collega’s, werden benoemd, er werden foto’s
van artikelen gedeeld en allerlei monteurs en andere professionals geciteerd.
Het was gewoon een werkdag (voor mij althans), dus het tempo van de
berichten was niet meer bij te houden. Leuk wat zo’n simpele mededeling
losmaakt. Conclusie die ik uit het verhaal trek is dat het waarschijnlijk wel werkt.
Toch heb ik nog niet de behoefte om dat goedje ook in mijn banden te laten
stoppen.
Menno
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Op de voorpagina
Deze foto is op de ochtend van 7 april gemaakt bij Verkeersschool Voskamp.
Het was een prachtige dag om de Voskamprit te gaan rijden. En gelukkig
dachten veel mensen er zo over. Uiteindelijk stonden er circa 45 motoren aan
de start.

Voor de volgende Bicyklets
Ook een bijdrage leveren aan ons clubblad? Stuur jouw tekst, eventueel met
foto’s naar redactie@mtc-bicyclette.nl en het wordt geplaatst.
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Openingsrit
Op zondag 24 maart stond de Openingsrit van 2019 op het programma. De
aftrap van het nieuwe motorseizoen. Doordat het daarvoor dagenlang had
geregend, was de pekel van de wegen verdwenen en stond niets een heerlijke
rit en een grote opkomst in de weg. Ook het weer zette zijn beste beentje voor.
Het weer was die zondag perfect.
Prima temperatuur voor de tijd van
het jaar, weinig wind en een
heerlijk voorjaarszonnetje. Om 10
uur stonden er 23 (!) motoren bij
het clubhuis (geweldige opkomst)
en werd er in drie groepen gestart.
Eerst via de provinciale weg naar
Ellecom en daar rechtsaf richting
de Posbank met bij Roosendaal de
enige haarspeldbochten in de wijde
omgeving.
Onderweg bleek dat we niet de
enigen waren met verlangen om
lekker buiten te zijn. We kwamen
veel (race)fietsers en wandelaars
tegen. De route voerde ons over de
Veluwe en tegen kwart voor twaalf
arriveerde de eerste groep bij de
lunchlocatie in Barneveld.
Daar bleek de openingstijd 12 uur te zijn. Er was weliswaar een medewerker
bezig met het treffen van voorbereidingen, maar hij was niet bereid ons een
kwartiertje eerder toe te laten. Niet slim voor de handel, want de motoren
werden weer gestart en de groepen vervolgden de route, uitkijkend naar een
andere plek om te lunchen. Onze groep kwam in Barneveld terecht bij grandcafe De Hebberd, een prima locatie, waar we neerstreken op het terras. De kok
kon vervolgens eieren gaan bakken voor de bestelde uitsmijters.
Het vervolg van de route ging via Radio Kootwijk weer richting Beekbergen en
vervolgens via Loenen, Eerbeek en Brummen naar het eindpunt. Een geslaagd
begin van het seizoen en een opsteker voor de club, dat er zoveel deelnemers
waren. Dat belooft wat voor de komende ritten.

Joost van Blokland.

4

De “Bicyclette App”
Ook voor dit jaar heeft de toercommissie weer een motorkalender gemaakt en
voor de leden weer de gelegenheid om prachtige motorritten te kunnen maken.
Maar er zijn ook leden die helaas niet altijd kunnen op een of meerdere van
deze geplande dagen, maar wel tijd vinden op andere momenten in de week en
graag met anderen een dag, middag of avond een mooie motortrip willen
maken.
Op de ledenvergadering van 5 april werd door Adjan Pepers de vraag gesteld of
het mogelijk is, bijvoorbeeld via een app, met leden in contact te komen om een
afspraak te maken voor een motortrip op een doordeweekse dag, zaterdag of
zondag? Er bleek voldoende belangstelling bij de leden en bestuur te zijn om dit
idee verder uit te werken en op te starten.
Het doel is met deze app de leden van MTC Bicyclette meer gelegenheid te
geven om buiten de geplande kalenderdagen met andere geïnteresseerden een
mooie en gezellige motortrip te maken. Houd het simpel is de gedachte achter
het gebruik van de “Bicyclette App”. De basis is:
• Ieder lid kan zich aanmelden voor de Bicyclette App.
• Er is een dag-, middag- of avondrit.
• De vertrektijden zijn resp. 10.00 uur, 13.00 uur of 19.00 uur.
• Het vertrekpunt is het clubgebouw.
• De eerste die zich meldt op de app noemt datum en dagdeel dat hij wil
rijden, geeft aan een rit te hebben op zijn navigator, geeft de richting van
de route aan en het aantal kilometers.
• Geïnteresseerden melden zich op de Bicyclette App met een kort bericht
dat betrokkene meegaat.
• Mocht de eerste die zich aanmeldt geen navigator of route hebben, meldt
dit in zijn app en de eerstvolgende die zich meldt met route, richting en
kilometers is dan bepalend voor wat er gereden gaat worden.
• Op de afgesproken dag/tijdstip kan je met elkaar praktische zaken
afstemmen, zoals vragen over de route korte lunch/pitstop voor de koffie
en andere punten.
• Als door onvoorziene slechte weersomstandigheden afgelast moet
worden, of als iemand onvoorzien toch niet kan, meldt je dit terug via de
Bicyclette App.
Wat niet de bedoeling is met de Bicyclette App.
• Andere zaken met elkaar communiceren dan bovenstaande genoemde
punten.
• Discussies starten en andere vragen, mededelingen of foto’s plaatsen.
• Het is duidelijk niet de bedoeling dat andere initiatieven in deze app
worden gezet.
• Mocht je toch contact willen of vragen hebben, zoek dan even contact op
een andere manier met de betrokkene(n).
Contactpersoon en beheerder van de Bicyclette App is Adjan Pepers.
Aanmelden en afmelden kan via 0627581961 of apepers@gmail.com
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Op kraamvisite bij de familie Posthuma Mantje
Na diverse pogingen om een afspraak te maken was het op 9 maart eindelijk
zover. Namens het bestuur zijn Rob en ondergetekende gaan “kraamschudden”
bij Mark, Tatiana, grote zus Polina en de ondertussen alweer een halfjaar oude
Leon, de reden van ons bezoek. Gewapend met geboortebrood stonden wij
daar op die stormachtige zaterdagmiddag op de stoep.
De ontvangst was allerhartelijkst en de thee werd vergezeld van pannenkoekjes
en een soort overheerlijke Russische “marshmellows”. De kleine Leon was ook
aanwezig en zowel wij als het krentenbrood werden nieuwsgierig bekeken.

Tijdens het fotomomentje moest het krentenbrood het aardig ontgelden. Leon
had er duidelijk zin in. Fam. Posthuma Mantje, bedankt voor jullie gastvrijheid.
Wij wensen jullie veel geluk met z’n vieren.
Annelien
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BERRT
Op vrijdag 22 februari stond weer een thema-avond op het programma. Het
initiatief daarvoor kwam ditmaal van Johan van rijschool Teamwork. Hij
introduceerde organisatie BERRT uit Apeldoorn. BERRT is gespecialiseerd in
allroad motorreizen en –trainingen.
Het bedrijf is 10 jaar geleden opgericht door Bert Duursma, die daarvoor
gedurende eveneens 10 jaar BMW-dealer was in Apeldoorn. De band met
BMW is altijd zeer hecht gebleven, zo bleek uit de presentatie, die in handen
was van Werner, mede-eigenaar van het bedrijf.
Om acht uur waren er 25
geïnteresseerden aanwezig. Leden
van MTC-Bicyclette en
(oud)leerlingen van Teamwork.
Werner startte zijn presentatie met
de uiteenzetting van de
geschiedenis van het bedrijf en hij
vervolgde met alle activiteiten die
BERRT aanbiedt en dat zijn er
nogal wat, zoals allroad trainingen.
Die trainingen worden zowel in
Nederland (beginners) als in
Duitsland gegeven.
Voor de gevorderden wordt gebruik gemaakt van een circuit dat eigendom is
van BMW in Hechlingen. Het is hier alles BMW wat de klok slaat. Ieder jaar zet
BMW er 50 gloednieuwe motoren neer voor de trainingen. Tevens wordt
getraind op een 360 hectare groot militair oefenterrein in Fürstenau (60
kilometer over de grens).
Verder worden ritten georganiseerd en vakantiereizen naar Noorwegen en
Marokko. Daarnaast organiseert BERRT nog een aantal workshops in
zelfredzaamheid bij pech onderweg en ook het oplossen van medische ellende
die kan ontstaan bij ongelukken buiten de bewoonde wereld. Als artsen en het
ziekenhuis ver weg zijn, kun je zelf toch veel oplossen, zo blijkt. Alleen EHBO is
dan niet voldoende. Allemaal erg interessant en leerzaam. De toehoorders
waren duidelijk onder de indruk van het aanbod. Dat je een goed gevulde
portemonnee moet hebben om deel te kunnen nemen was ook wel duidelijk.
Tegen half tien sloot Werner zijn presentatie af
en deelde het BERRT-programma voor 2019
uit aan de aanwezigen en was het tijd voor een
drankje aan de bar.

Joost van Blokland.
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Motorvakantie Cyprus

8

Voskamprit
Het was lange tijd onduidelijk of de Voskamprit dit jaar wel door zou gaan. Maar
in maart kwam het verlossende woord: We gingen het toch weer organiseren.
Joost belde mij op een doordeweekse dag of ik al had nagedacht over een
route en lunchlocatie. Simpel antwoord: Nee, nog geen idee, maar we moeten
snel schakelen. Ik was juist onderweg naar Ommen en herinnerde me dat ik
een paar minuten daarvoor langs een wegrestaurant reed. De naam viel me op,
omdat die gelijk is aan die van de motorzaak waar mijn MT in onderhoud is:
Roadrunner.
Niet veel later belde Joost me opnieuw. De lunchlocatie was al geregeld.
Hiermee stonden niet alleen het begin- en eindpunt, maar ook die in het midden
vast. Een route had ik later die week ook snel gemaakt. En de instemming van
Voskamp met route en lunchlocatie waren ook niet meer dan een formaliteit.
Dan is het een voordeel als je al zolang samen dingen organiseert.
Op de woensdag voor de rit hebben Joost, Remco en Udo de route alvast
gereden. En dat bleek maar goed ook. Zo bleek de Almensebrug inmiddels te
zijn afgesloten voor werkzaamheden en was er ook een wegopbreking bij
Okkenbroek. En op terugweg gaat de route via de Blikweg en daar mogen
motoren niet komen.
Toen ik “Blikweg” las dacht ik alleen maar: “ik ben er weer ingetrapt”. Deze weg
heb ik al vaker in een route opgenomen, om hem er vervolgens weer uit te
halen. Het ziet er op de kaart zo leuk uit, en dat klopt ook wel. Het is niet voor
niets onderdeel van de Luttenbergring….
Ruim een week van tevoren leek
het aantal deelnemers nog wat
tegen te vallen. Maar ook daarover
maakten we ons geen zorgen. Er
kwam nog een mooi weekend aan,
dus er zouden vast nog veel late
aanmeldingen komen. En dat bleek
juist. Uiteindelijk waren er 37
aanmeldingen, dus we moesten
met 6 groepen gaan rijden.
Zelf nam ik de tweede groep van
de dag op sleeptouw. Ik ging
klaarstaan en Joost zorgde ervoor dat er zes motoren achter kwamen te staan.
En gelukkig zette hij een rode Diversion achteraan. Dat was voor mij erg
handig, want deze viel mooi op achter alle blauwe en zwarte motoren die
tussen ons inreden. Zo kon ik onderweg steeds goed zien of ik iedereen nog
had.
Een enkele keer viel er een gaatje, maar zoals altijd sloot men steeds snel weer
aan. Zo’n groepje van in totaal 7 motoren is lekker bij elkaar te houden. Het was
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wel een dag van ‘onthaasten’ en dat lag niet zo zeer aan het tempo van de
mensen achter me. Meer aan een hele mooie zondag in april, die iedereen
onder zijn of haar steen vandaan deed kruipen. Fietsers, wandelaars,
hardlopers, motoren, klassieke auto’s. Het was lekker druk op de weg. Dus,
rustig aan, van de omgeving genieten, en soms even in de spiegel, of over de
schouder kijken of ik de rode Diversion nog zicht had.
Tegen 12 uur waren we bij de
lunchlocatie, één groep was eerder
vertrokken dan wij en was er al, de
andere groepen volgden snel. Op
één na, die bleek nog op zoek te
zijn geweest naar een pomp, niet
voor benzine, maar voor lucht. Eén
van de deelnemers bleek te rijden
met 1,4 bar in de achterband en
ook nog met passagier. Dat stuurt
niet best. Ach ja, beginnende
motorrijders, dan kan zoiets
gebeuren. Na de volgende winter
zal hij zeker direct de bandenspanning gaan controleren.
Tegen 13 uur vertrokken verschillende
groepen weer voor het tweede deel van 80
kilometer. Het geduld werd nog wat extra op
de proef gesteld, want ik had de Holterberg in
de route opgenomen. Uit ervaring weet ik dat
het zinloos is om met een groepje motoren te
proberen om tussen alle wielrenners,
hardlopers en wandelaars ook nog eens een
rijtje auto’s te gaan inhalen. Als dat al lukt zit
je zo weer achter het volgende rijtje.
Dus we zijn in een rustig tempo achter de
auto’s gebleven. Na nog een
aaneenschakeling van leuke landweggetjes
kwamen we uiteindelijk weer in voor iedereen
bekend gebied, Zutphen, waar we eindigden
bij ‘ons’ clubgebouw. De ETP had het gebouw
in Belgische sferen ingericht om de Ronde van Vlaanderen te kijken.
In deze setting werd er nog even nagepraat, waarbij de Belgische biertjes aan
onze neus voorbij gingen, want die passen toch beter bij fietsen dan bij
motorrijden.
Het was ook deze keer een mooi evenement, met veel tevreden deelnemers.
Bedankt Ronald, voor alweer de 12e Voskamprit!
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Eindelijk licht!
Tijdens de bokkenrit reed ik een tijdje achter Annelien Weenink en tijdens de
lunch vertelde ze mij, dat mijn dimlicht waarschijnlijk stuk was, want ze had
moeite om me goed te zien in haar spiegel.
Licht op een motor is van levensbelang en als je vrijwel alleen overdag rijdt, heb
je niet zo snel in de gaten dat er een lamp stuk is gegaan. Vreemd eigenlijk, dat
er dan geen alarmlichtje gaat branden op het dashboard. Nou ja, in ieder geval
moest de lamp zo snel mogelijk worden vervangen, zoveel was zeker. Ik nam
me voor om dat nu maar eens zelf te gaan doen. Hoe moeilijk kan het zijn om
een lamp te wisselen? Zeker als er een uitgebreide handleiding in het
instructieboekje staat.
Ik besloot om eerst maar eens de oude lamp te verwijderen en dan met die
lamp een soortgelijke vervanger te gaan halen. Volgens het instructieboekje
moest je beginnen met het verwijderen van het complete instrumentenpaneel.
Daar werd ik al flink nerveus van, want wat richt je aan als je dat verkeerd doet?
Ik besloot me nog grondiger voor te bereiden en het niet te laten bij de paar
tekeningetjes in het instructieboekje, maar ook het internet te raadplegen, waar
waarschijnlijk wel een instructiefilmpje te vinden zou zijn. Dat klopte, weliswaar
in het Engels, maar goed te volgen. Het leek inderdaad een fluitje van een cent.
Na het filmpje een keer of drie te hebben bekeken, trok ik de stoute schoenen
aan en begon met het demonteren van het instrumentenpaneel. Twee
inbusboutjes later kwam het hele paneel naar voren en hing nog aan één
centrale stekker. Die moest vervolgens worden ontkoppeld om bij de
koplampunit te komen. So far, so good, dacht ik.

De volgende instructie was: maak de fitting los en verwijder de rubber dop. Tja,
wat ik ook probeerde in de nauwe opening van het paneel, er was geen
beweging in te krijgen. Linksom niet en rechtsom ook niet. Nog maar een keer
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het filmpje bekeken en daar ging het moeiteloos. Na nog een kwartier
vruchteloos gemartel, moest ik het opgeven. Blijkbaar deed ik iets verkeerd,
maar het was onduidelijk wat ik verkeerd deed.
De angst om iets kapot te maken was daarbij ook sterk aanwezig. Met de beste
bedoelingen kun je het ook helemaal verkeerd doen en in iets wat je nooit
eerder hebt gedaan, heb je nu eenmaal ook geen routine.
Het leek mij beter om de exercitie voor dat moment maar af te blazen en eens
rustig na te denken over het vervolg. De volgende dag besloot ik om mijn
pogingen om de lamp eigenhandig te vervangen maar te staken. Ik monteerde
het instrumentenpaneel weer op zijn plaats en belde met Motoport Engbers in
Zelhem met de vraag of ze voor mij een lamp wilden vervangen en of ik daar
een afspraak voor kon maken. Nou, een lamp vervangen kon altijd en daarvoor
was het niet nodig om een afspraak te maken. “Kom maar gewoon langs, dan
regelen we dat wel even”, was het antwoord.
Die middag was het lekker weer en dus zette ik koers naar Motoport. Daar kon
ik plaatsnemen in de koffiecorner en raakte ik in gesprek met een joviale oudere
BMW-rijder, die ook op een reparatie zat te wachten. Een kwartiertje later al
werd ik opgehaald met de mededeling dat mijn motor weer klaar stond met een
nieuwe lamp.
Blij en dankbaar voor zoveel snelle service trok ik mijn bankpas om af te
rekenen. De nota was een onverwacht positieve verrassing en kwam in totaal
uit op 13,76 euro, waarvan 7,50 euro voor de lamp en 6,26 euro aan
arbeidsloon. De vakbekwame monteur had dus in recordtijd de lamp vervangen
en ik besloot ter plekke om me in het vervolg niet meer te bemoeien met zaken
waar ik geen verstand van heb. Het onderhoud van mijn motor is en blijft
uitbesteed aan Motoport en ik beperk mij wel tot het wassen, poetsen en het
smeren van de ketting.

Joost van Blokland.

Klassiek scheurijzer
Geen Kawasaki of Suzuki
Aprilia, Honda, Moto Guzzi
zelfs geen Yamaha, BMW
Triumph, Ducati, Harley, NEE:
Geef mij die meer dan vijftig jaar
vertrouwde Kamikaze maar.
Levi Weemoedt.
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Ledenvergadering
De ledenvergadering op 5 april was met 18 aanwezigen niet zo heel druk
bezocht, maar het bleek een productieve vergadering. De hoofdpunten op een
rijtje:
- Joost is ook de komende drie jaar onze voorzitter.
- Linda heeft haar bestuursfunctie opgegeven en wordt opgevolgd door
Nathalie.
- De prijs voor kilometervreter van het
jaar ging naar Udo, die ruim 20.000km
aflegde.
- De website draait op verouderde
software. We moeten dus nadenken
over vernieuwen of alternatieven. Het
bestuur gaat zich beraden en volgend
jaar komt het terug op de agenda.
- Er blijkt behoefte aan een app-groep
voor mensen die ook buiten de geplande toertochten samen willen gaan
rijden. Hierover is in dit blad meer te lezen.
- We hebben net als vorig jaar 55 leden.

Motorpak hangen
Tijdens de Motorbeurs in Utrecht kon je de uitdaging aangaan om zo lang
mogelijk aan een motorpak van het merk Damen te hangen.
Jibbe Hertgers en ondergetekende waren er
op vrijdagmiddag en het record stond op dat
moment op 1 minuut en 56 seconden. Talloze
pogingen werden ondernomen, maar de
meesten -voornamelijk jonge knapenhaalden de minuut
niet eens. Plotseling stapte Jibbe naar voren
en zei dat hij wel een
poging wilde wagen en even later hing hij
tussen hemel en aarde aan het leren
motorpak.
Dat deed hij fanatiek en behendig en met een
enorm doorzettingsvermogen, want hij brak
oude het record zeer ruim en zette drie
minuten op de klok. Een prima prestatie, want
Jibbe wordt binnenkort 50 jaar.
De dames van de tijdwaarneming feliciteerden hem. Zijn tijd werd op het
schoolbord genoteerd en hij was de held van dat moment.
Joost van Blokland.
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Programma 2019
Januari
Zondag 13 januari

Bowling

Februari
Vrijdag 8 februari

20 uur

Clubavond

Maart
Zondag 24 maart

10 uur

Openingsrit

20 uur

Algemene Ledenvergadering
Voskamprit
Jubileumrit en Feestavond

19 uur
10 uur

1e Vrijdagavondrit
Lenterit

April
Vrijdag 5 april
Zondag 7 april
Zaterdag 20 april
Mei
Vrijdag 3 mei
Zondag 19 mei

Juni
Vrijdag 14 t/m maandag 17 juni

Motorweekend

Juli
Vrijdag 5 juli
Zondag 14 juli

19 uur
10 uur

2e Vrijdagavondrit
Midzomerrit

19 uur
10 uur
18 uur

3e Vrijdagavondrit
Zomerrit en
BBQ

19 uur
10 uur

4e Vrijdagavondrit
Nazomerrit

20 uur
10 uur

Clubavond
Teamworkrit
Bokkenrit

Vrijdag 22 november

11 uur
18 uur
20 uur

Herfstrit en
Stamppottenbuffet
Clubavond

December
Zaterdag 14 december

20 uur

Kerstborrel

Augustus
Vrijdag 2 augustus
Zaterdag 10 augustus

September
Vrijdag 6 september
Zondag 15 september
Oktober
Vrijdag 4 oktober
Zondag 6 oktober
Zondag 20 oktober
November
Zaterdag 9 november
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