
 
Oktober rit - Mediapark 
door Evert - 27 oktober 2015 
 
Met een variant op het bekende liedje van Leen Jongewaard: op een mooie nazomerdag ... werd 
de slotrit van ons genootschap een groot succes. Maar liefst 31 enthousiastelingen meldden zich 
bij La Place op de grens van Laren 
en Hilversum, alwaar koffie + appel-
taart of andere lekkernij zelf gehaald 
en betaald moest worden. 
 
Ook daar in de vroege ochtend kon-
den we al buiten op het grote terras 
deze heerlijkheden verorberen. 
 
Met volle buiken werden de brom-
mende tweewielers (brullend wat de 
nieuwe Bonneville van Heer Berkel 
betreft) richting het Mediapark gediri-
geerd, waar chef techniek en senior 
cameraman Bertus ons een demon-
stratie gaven van het werk van MBS, 
dat staat voor Mobile Broadcast Sys-
tem. Deze afdeling van mediabedrijf 
Dutchview (voorheen NOS en later 
NOB) verzorgt de reportages van 
onder meer wielerwedstrijden, 
schaatsmarathons en bijv ook de 
strandrace van Egmond. Ook in het buitenland worden deze specialisten regelmatig ingezet. 
 
Het is een combi van techniek en menselijke kwaliteit. De motorrijders zijn vrijwel allemaal politie-
mensen van de KLPD. Velen van ons genootschap probeerden de 6 kg zware camera’s te han-
teren en merkten hoe moeilijk het 
alleen al is het apparaat ter hand te 
nemen. 
 
En dan te bedenken dat een MBS-
cameraman er ook nog al rijdend 
hoogwaardige beelden van moet 
maken. het zijn ware kunstenaars en 
liefhebbers ook. 

 

  

  

Vervolgens werd koers gezet voor 
een kort ritje naar het op de Gooi-
sche Matras bekende eetcafé Het 
Pandje alwaar buiten de lunch werd 
genuttigd. Rond 14.00 werd er weer 
opgezadeld voor een kort ritje door 
een prachtig stukje Nederland: Ankeveen, Kortenhoef, Loosdrecht, Hollandsche Rading, Maar-
tensdijk, Lage Vuursche, Baarn, Eemdijk naar eindpunt de haven van Spakenburg. 
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Verzamelen bij LaPlace 

Uitleg over de werkzaamheden bij Mobile Broadcast System 



Een mooi punt met de bruine vloot van oude vissersbotters als decor voor de fotografen onder 
ons. 

 
Kortom een prachtige dag met tem-
peraturen van tegen de twintig gra-
den voor een mooie afsluiting van-
weer een seizoen van prachtige 
toertochten door ons mooie landje. 

Want laten we eerlijk zijn, de mees-
ten van onze club zijn de halve en 
soms de hele wereld over gereisd, 
maar velen waren nog nooit in Spa-
kenburg geweest. Juist daarvoor zijn 
onze maandelijkse uitstapjes bij uit-
stek geschikt. 

Chef Rein vertelde tijdens de lunch 
dat de kalender voor 2016 bijna ge-
vuld is. Hulde motards! 
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Spakenburg / eindpunt van de oktober rit 


