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Uitgave 

Dit digitale clubblad is een uitgave van de Boreftse Motorclub. De basis grafische elementen 

zijn verzorgt door Oxbey Grafische Vormgeving. 

De Redactie 

De redactie van dit blad bestaat uit de volgende personen: 

 

 

Copyright. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van 

druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Oxbey Grafische Vormgeving. 

Corrie Wetsteijn 
Redacteur 

André Fokker 
Redacteur 

Ronald Bosch 
Redacteur 

 

Ramon Hutters 
Grafisch Vormgever 

Template Clubblad 

 

Boreftse Motorclub Bestuurssamenstelling 

 

 

 

Site : www.Boreftse-motorclub.nl 

E-mail : info@Boreftse-motorclub.nl 

     

ING-BANK 2191347 

Voorzitter: 

Sjoerd Pape 

 

Penningmeester: 

Ronald Bosch,  ronald.66@live.nl 

 

Secretaris/2e penningmeester: 

Corrie Wetsteijn, c.wetsteijn@ziggo.nl 

 

Toercommissaris: 

André Fokker,  a.fokker@hetnet.nl 

 

 

 

 

Voor meer informatie? Kijk eens op www.oxbey.nl 

 of stuur een email naar info@oxbey.nl. 

 

JAARGANG NR. 39 

NR.1 januari 2013 - Verschijnt 11x per jaar 

CLUBHUIS:Dorpshuis “Custwijc” 

Laageind 1 3465 KG Driebruggen 

Tel: 0348 - 50 12 50 

 

Clubavond; elke 2e dinsdag van de maand 

LIDMAATSCHAP: € 40,= PER JAAR 

Alle overige gezinsleden gratis 

http://www.boreftse-motorclub.nl/
mailto:info@Boreftse-motorclub.nl
mailto:ronald.66@live.nl
mailto:c.wetsteijn@ziggo.nl
mailto:a.fokker@hetnet.nl
http://www.oxbey.nl/
mailto:info@oxbey.nl
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Voorwoord 

2013 
 

 

 

 

 

 

 

 
Allereerst wil ik iedereen, ook namens Toos, een gelukkig en gezond 2013 toewensen, veel 
fijne en veilige kilometers en ik hoop velen van jullie morgen persoonlijk de hand te schudden! 
 
EVENEMENTEN 2012 
Door omstandigheden ben ik bij diverse evenementen niet aanwezig geweest maar ik denk dat 
we terugkijkend kunnen concluderen dat alle evenementen goed bezocht werden en dat de 
reacties positief zijn/ waren. 
Ook kan nog vermeld worden dat we een redelijk bezochte bingo hadden met heel veel mooie 
prijzen en de meeste deelnemers gingen met een smile op hun gezicht naar huis. 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 8 JANUARI 2013 
Inmiddels hebben jullie van Corrie een nieuwsbrief gehad met een aantal evenementen voor de 
komende maanden. Omdat we wederom een zeer positieve E-mail kregen van de Mölnhöfte 
met eigenlijk een open uitnodiging voor dit jaar willen we kijken of we de hemelvaartrit weer 
kunnen combineren met het kampeerweekeind! Jullie stem tijdens de vergadering wordt 
uiteraard op prijs gesteld. 
 
FEBRUARI 2013, UITHOF, 10 februari 
In februari gaan we weer schaatsen in de Uithof, de definitieve datum volgt in de nieuwsbrief 
van februari. Verzamelen doen we weer bij de ingang van de Uithof om 12.00 uur en de entree 
is ook dit jaar weer voor rekening van de club. 
 
12 FEBRUARI 2013 
Praatavond en misschien leuk om na te praten over het schaatsen in de Uithof.  
 
12 MAART 2013 
Op deze avond staat nog niets gepland maar mogelijk hebben jullie nog ideeën over de 
invulling van deze avond. 
 
Tot morgen, 
 
Sjoerd 
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                Custwijc 
                           Uw adres voor: 

 
bruiloften  
partijen  
recepties  
vergaderingen  
cursussen  
zaalverhuur  
catering  
enz.  

Ruime parkeergelegenheid 
 

SScchhiillddeerrssbbeeddrriijjff  VVaann  BBoohheeeemmeenn  
Hét adres voor al uw schilder- en 
behangwerk 
 
Voor inlichtingen en prijsopgave 
Einsteinstraat 31, 2811 EP  Reeuwijk 
Telefoon (0182) 39 48 25 
 

De Jong Alphen bv 

Zaagmolenweg 8 

2401 LN Alphen aan den Rijn 

Tel: 0172 - 492036 

Fax: 0172 - 494142  

Email: Gerjo@dejongalphen.nl 

 

woonboulevard – woerden 

www.vanhalmkeukens.nl 

 
 
 
 

Goedhart Motoren 

 

Europaweg 1d 

2411 NE  Bodegraven 

Tel. 0172-65 00 05 

Fax: 0172-61 23 48 
 
 
 
 
 

mailto:Gerjo@dejongalphen.nl
http://www.vanhalmkeukens.nl/
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De Toerhoek 

 Hier volgen voor de maand januari en februari een enkel advies voor 
een toerrit. Let op dit zijn adviezen, wil men andere ritten rijden dan verwijs ik jullie naar de 
nieuwe internet site www.nationalemotortoerkalender.nl Op deze site vind je de complete 
toerlijsten met alle gegevens.  

JAN TERMAATEN RIT - mc wombarg  zo 13. jan 09:00 – 12:00 uur 
Kosten van deelname: € 5,00 - € 8,00 j.h. - € 9,00 plaq+j.h. gratis koffie en snert  
Locatie vertrek: clubhuis Bosrand 21, 3931 AP Woudenberg   Lengte: 150km  
Omgeving: vecht, plassen, amstel, bossen  Info:623788658 www.mcwombarg.nl 
Opmerking: Vanaf A12 of A28 afrit woudenberg en in Woudenberg borden MC Wombarg volgen  
GPS Garmin: JA 
 
GEZELLIGHEIDSRIT - MTC Bergeijk  zo 27. jan 10:00 – 12:00 uur 
Kosten van deelname: 6,00  Lokatie vertrek: Verkeersschool v.d. Moosdijk Eykereind 68, , 5571 
ED  Bergeijk 0497-572580   Lengte: 110 km. Info: 0497-572580/0497-577135/0497-574249  
Opmerking: Incl. soep en koffie of thee en gezelligheid. Route op GPS( Garmin ) beschikbaar 
en bolletje pijl.  
 
23E KOUDE FEBRUARIRIT MC DE KRAATS   zo 10 februari 
Kosten van deelname: 5 euro Incl. Erwtensoep na afloop   Locatie vertrek: Clubhuis MC de 
Kraats Horsterweg 9, 6715CT Ede  Lengte: 120 Km   Info:0343-576602 www.mcdekraats.nl 
Opmerking: Telt mee voor Clubtoercompetitie KNMV en LOOT  GPS Garmin: JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nationalemotortoerkalender.nl/
http://www.mcwombarg.nl/
http://www.mcdekraats.nl/
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Van Mapsource naar Basecamp cursus 

Het ANWB motorblad ProMotor vindt het belangrijk haar lezers te ondersteunen bij het GPS-

gebruik en heeft samen met Mr GPS Hans Vaessen een mapsource video cursus op DVD 

gemaakt. De DVD behandelt bijna alle onderdelen die een routemaker behoort te weten waar 

onder bijvoorbeeld: het her berekenen van routes, het maken van routes en het downloaden 

van kant en klare routes. De DVD is uitermate helder gemaakt en gebruiksvriendelijk maar 

helaas alleen gericht op het mapsource programma.  

Al jaren heeft de firma Garmin het programma Mapsource 

in gebruik voor het maken van routes voor hun navigatie 

systemen. Blijkbaar is dit programma niet echt meer up to 

date en leverde problemen op voor de Apple gebruikers 

en zodoende hebben ze een ander programma 

ontwikkeld die gebruiksvriendelijker is voor zowel Apple 

als Windows gebruikers. Door deze overstap naar Basecamp wordt er voor het “oude” 

programma geen aanpassingen gedaan en zullen er geen correcties op eventuele fouten in dat 

programma verwerkt worden dus ligt de ontwikkeling van Mapsource stil.  “Moet ik nu verplicht 

overstappen naar Basecamp?” In principe niet want het programma draait al zo lang mee dat de 

eventuele foutjes er al lang uitgefilterd zijn dus is het nieuwe programma alleen interessant voor 

Apple gebruikers. Als toercommissaris werk ik al jaren met Mapsource maar zal wel moeten 

overstappen vanwege de aanpassingen maar of het nieuwe programma net zo 

gebruiksvriendelijk is kan ik helaas nog niet zeggen. 

Mr GPS Hans Vaessen is regelmatig benaderd door diverse motorclubs c.q. –dealers om een 

Mapsource-training voor een besloten groep te organiseren. Hij heeft dit in het verleden veel 

gedaan en vindt het nog steeds leuk om te doen. Het is voor de Boreftse vooral tijdens de 

winter- en voorjaarsmaanden een prima excuus om bijeen te komen en onder zijn leiding een 

training te volgen. Uiteraard kan dan ook het nieuwe programma Basecamp 

bekeken worden. In basis kost de cursus normaal 500 euro ongeacht het 

aantal deelnemers maar vanwege het feit dat ik abonnee ben van het blad 

ProMotor kan ik gebruik maken van een korting en kost de cursus ons 400 

euro. Om de club niet onnodig op kosten te jagen is het voor de 

penningmeester handig om te weten of er voor deze cursus interesse is en zal dus bij 

voldoende deelname contact opnemen met Hans Vaessen. Of deze cursus op de tweede 

dinsdagavond van de maand gehouden zal worden zal afhankelijk zijn van de reactie van Hans 

Vaessen en uiteraard van de hoeveelheid deelnemers die zich aanmelden. Hoe groter de 



 

 

Dit is een uitgave van de Boreftse Motorclub. 

7 

groep, hoe voordeliger het wordt voor de club, toch zou de groep niet groter moeten zijn dan 20 

á 25 deelnemers. 

Heb je interesse in deze cursus of heb je kennissen die ook graag willen deelnemen geef dit 

dan via de mail door aan Corrie: c.wetsteijn@ziggo.nl  

Toercommissaris André Fokker 

 
 
 

Agenda 

8 jan, Algemene Leden Vergadering 

 

10 feb, schaatsen in de Uithof 
 
21-24 feb, Motorbeurs Utrecht 
 
Mrt, ??? 
 
1 April, Kaasstadrit 
 
9 Mei, Hemelvaartrit 
 
10-12 mei, kampeerweekend ?? 
 

 

 

 

 

AAuuttoosseerrvviiccee  LLeeeeiijjeenn  
Voor al uw: 
- reparaties 
- onderhoud 
- banden 
- APK-keuring 
 
Griekenlandweg 6 
2411 PZ  Bodegraven 
Telefoon 0172 – 61 73 50 
Fax 0172 – 61 73 24 
 

Uw auto ons vak 

mailto:c.wetsteijn@ziggo.nl
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Blacky Bandit 

Zoals reeds geschreven hadden we  vanuit het hotel in Soldeu, Andorra, 5 ritten te doen: 
2 naar Frankrijk (heen en terug over de Pas de la Casa dus), 1 binnen Andorra, en 2 naar 
Spanje. De 2 Franse routes namen veel tijd want het wegdek was vaak slecht en men strooit 
uitbundig met split. Op de 2 Spaanse routes kon je een veel hoger tempo rijden, vooral 
vanwege de veel betere kwaliteit van het asfalt en het ontbreken van split. Deze Spaanse 
routes bevielen ons veel beter dan de Franse. Ook de dagroute binnen Andorra was trouwens 
heel leuk, 3x een berg beklimmen tot de weg ophield (of onverhard werd), daar even pauzeren 
en weer naar beneden. Hierna een korte beschrijving van de ritten. 

 
Rondrit naar Serra de Cadi en Ripoli, Spanje, 336 km. 
Deze eerste rit vanuit het hotel in Soldeu gaat door Andorra naar La Seu d’Urgell (Spanje), om 
vandaar een rondrit te maken in zuid-oostelijk richting naar een rustige streek, via Gósol, 
Ripoll en Berga, weinig toeristen, met een grote afwisseling in wegen en uitzichten, langs 
stuwmeren, door liefelijke dorpjes, en dat er bochten in overvloed zijn spreekt vanzelf. Een 
heerlijk rustige rit waarbij je, na de lange aanrijroute van de vorige dagen, het gevoel krijgt dat 
de vakantie nogmaals begint, maar nu echt!   
Tijdens de rit speelden we wat ‘haasje over’ met 2 Duitse mannen die (net als wij) alle tijd 
namen. Toen we op een terrasje waren 
neergestreken kwamen zij er ook weer aan, en op 
een vriendelijk handgebaar van ons kwamen ze er 
gezellig bij voor de bocadillos (belegde 
stokbroodjes) en café. We waren deze dag laat 
terug, maar hoefden niet echt moeite te doen om 
de afstand te halen. Er was een 
afkortmogelijkheid, maar die begint al bij km 115 
en je snijdt dan 130 km af. Maar om na 115 km 
die beslissing al te nemen……. gelukkig bleek dus 
achteraf dat het ook niet nodig was. Tijdens de 
route staat er een keer op een verkeersbord: 
‘Barcelona 145’, dat geeft dus aardig aan waar je 
ergens zit. 
 
Rondrit in de Pyrenées Orientales, Frankrijk,  301 km. 
Het was goed weer, dus na de pomp in Andorra doken we niet de tunnel in. We hadden de Pas 
de la Casa immers vanwege de mist op de heenreis nog niet gezien. Je neemt deze grote pas 
via een brede weg met bochten in allerlei vormen, maar omdat het de enige doorgaande weg is 

aauuttoobbeeddrriijjff    

VV..  OOOOSSTTRRUUMM  VV..OO..FF..  
 
Nieuwe en gebruikte auto’s 
Alle reparaties en schades’s 
 
Heeswijk 163, 3417 GP  Montfoort, Tel. (0348) 47 20 63  
Fax. (0348) 47 27 74 
www.autobedrijfvanoostrum.nl 
 

TTiimmmmeerrwweerrkkeenn  HHaannss  vv..dd..  

VVoorrmm  
 
Werkplaats: 
M. Schoutenstraat 29-31 
2741 SV  Waddinxveen 
Tel: 0182-630547 
Mob: 06-53750479 
Fax: 0182-616096 
 
Kozijnen – Ramen – Deuren – Dubbel 
glas 
 

http://www.autobedrijfvanoostrum.nl/


 

 

Dit is een uitgave van de Boreftse Motorclub. 

9 

en dus ook door zware vrachtwagens moet worden gebruikt, is de afstand vrij groot en daardoor 
is de pas niet steil. Mooi rijden waarbij je een flink tempo kunt houden. 
Na de pas te zijn afgedaald ga je meteen weer omhoog voor de beklimming van de Col de 
Puymorens, 1920m. Via Font-Romeu, bekend van de vele atleten die hier hoogtestage houden, 
en nog een paar colletjes van zo’n 1800m kom je in het bos van Caracanet. 
Op zich een stuk prachtige natuur, maar smal en hobbelig, en op de meest onverwachte 
momenten reparaties en daardoor plakken split waarvan je niet weet hoe vast dit al zit. 
Kortom: dat kost heel veel tijd en al dat gehobbel ben je na enige tijd ook wel zat. 
Op de route konden we zien dat we hierna op een provinciale weg zouden uitkomen, maar onze 
teleurstelling was groot toen deze nog hobbeliger bleek te zijn, de kleine hobbels werden hier 
gewoon grote hobbels, en tempo maken was er hier ook al niet bij. Ik moet zeggen dat de 
Bandit zich heel behoorlijk gedroeg, de redelijk soepele toeristisch bedoelde vering maakte 
alles nog wel draaglijk, maar de Guzzi Norge staat straffer afgesteld en voelde zich hier niet op 
zijn gemak. 
Deze weg loopt door de Gorge de St. Georges, die schijnt mooi te zijn, maar wij hadden de 
meeste aandacht voor de weg nodig, ook al omdat het toch al wat later werd en we wat tempo 
probeerden te houden. 
De beklimming van de Port de Pailherez die hierna kwam is heel erg mooi, dat is een leuk pasje 
via een heel smal weggetje, wel met goed asfalt gelukkig, waarbij je blij bent dat je motor ook 
nog een eerste versnelling heeft. Zelfs dan heb je nog regelmatig de achterrem en de koppeling 
nodig in de heel krappe haarspelden. Leuk rijden dus, maar vraag niet naar de gemiddelde 
snelheid! 
Afijn, uiteindelijk kwamen we natuurlijk weer terug bij de Pas de la Casa, waar we nu wel de 
route naar de tunnel zagen en deze meteen maar namen zodat we nog wel op tijd voor het eten 
terug waren. Het was een mooie dag, maar voor ons eigenlijk te lang. Ook hier kon je afsnijden, 
100 km, maar ook hier lag het beslispunt veel te vroeg, na 113 km. 
 
Rondrit panorama look Andorra, binnen Andorra, 170 km. 
Deze rit was een welkome onderbreking van de lange 
dagen die we tot dat moment hadden gemaakt, je 
blijft binnen de grenzen van Andorra en je kunt zelf 
de afstand bepalen. Dat geeft ook de mogelijkheid tot 
winkelen in de hoofdstad, of wat je maar wilt. De 
naam is correct gekozen, want je komt op een aantal 
punten waar je een schitterende ‘panorama look’ hebt 
over het bergland. Voorwaarde is wel dat het goed 
weer is (en dat was het gelukkig), anders duik je 
steeds de mist in. Op deze route pak je alle 
bergwegen naar iedere uithoek van het prinsdom, 
vermoedelijk heb je daarna bijna alles gereden wat er 
in Andorra te rijden valt. 
Het klinkt als een beetje ‘gekunstelde’rit, en dat is het eigenlijk ook, maar deze rit is de moeite 
waard: gewoon heel erg leuk. 
na 47 km  einde asfaltweg, keren   
na 95 km einde asfaltweg, keren 
na 131 km hoogste punt (skipiste), rondje afmaken en weer afdalen. 
Dus 3x klimmen en 3x afdalen over schitterende kronkelende asfaltwegen, je begint en eindigt 
steeds in de buurt van de hoofdstad. 
 
In de atlas staat de plaats El Serrat als eindpunt van de weg naar het noordwesten, maar dat 
blijkt niet het geval te zijn. Je kunt nog via mooi asfalt veel verder omhoog tot een groot ski-
station met restaurant (47 km punt), hier houdt het asfalt op. 
Als je dan weer terugrijdt sla je kort voor de hoofdstad rechtsaf, naar het westen, en ga je de 
Col de la Botella beklimmen. Op het hoogste punt van de pas loopt de grens tussen Andorra en 
Spanje en houdt het asfalt weer op. Als je goed op een detailkaart kijkt dan zie je dat je 
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onverhard vanaf het skistation van de eerste beklimming, dat op de grens met Frankrijk ligt, met 
een grote boog hier had kunnen komen. Het drielandenpunt ligt dus binnen die boog. 
De onverharde stukken die we hebben gezien lijken goed berijdbaar, ook wel met een Suzuki 
Bandit, als je zeker zou weten dat het zo blijft dan kun je best eens een rondje maken. Maar je 
kunt dat natuurlijk met minder risico met een lekker Allroadje of Offroadje doen: er zijn dan 
ongetwijfeld nog prachtige andere tochten je maken in deze bergen. 
 
Boven op de pas was het erg druk, niet met mensen 
maar met dieren. Een paar herders met een enorme 
kudde schapen, en een grote kudde wilde(?) paarden. 
We hebben hier wel een halfuurtje zitten genieten! 
Daarna zijn we weer heerlijk zwierend en zwaaiend naar 
beneden geslingerd, maar in de hoofdstad aangekomen 
besloten we om een broodje te gaan eten en daarna naar 
de grote motorzaak te gaan die we al eerder hadden 
gezien. De derde beklimming hebben we dus 
overgeslagen. 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen alle adverteerders van 
harte bedanken voor hun steun in het 
afgelopen jaar. 
 
Iedereen een goed, gezond en fijn 2013 


