
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dit is een uitgave van de Boreftse Motorclub. 

2 

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: 

 

 

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. 2 februari 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 

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 
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Voorwoord 

CLUBAVOND 12 februari 
Voor vanavond hebben we niets op het programma staan dus wordt het een (hopelijk) gezellige 
praatavond en misschien kunnen we wat ideeën opdoen voor de komende clubavonden. 
Tevens kunnen we napraten over het schaatsen van afgelopen zondag in het Silverdome in 
Zoetermeer. Er was een leuke opkomst en de club heeft getrakteerd op de toegang en lekkere 
warme chocolademelk. 
 
MOTORBEURS 21 t/m 24 februari 
De traditionele aftrap van het nieuwe motorseizoen. Hopelijk werkt het weer een beetje mee 
want na alle sneeuw en kou van de laatste tijd mag het wat mij betreft warm water gaan 
regenen.  
 
KAASSTADRIT 2013 
Voor we het weten is het alweer zo ver. Op 1 april staat de 34e editie op de kalender. Ik heb 
begrepen dat er weer een mooie rit is uitgezet van ca. 200 km. Hoewel het vroeg in het jaar is 
hoop ik van harte dat de weergoden ons gunstig gezind zijn en zon en mooi weer voor ons in 
petto hebben. 
 
HEMELVAARTRIT 2013 
Ook dit evenement komt met rasse schreden dichterbij. Schrijf alvast in je agenda  
9 mei 2012 de 29e editie alweer. 
 
KAMPEERWEEKEIND 2013 
In tegenstelling tot de voorgaande 2 jaar gaan we dit keer NIET aansluitend aan de 
Hemelvaartrit door naar het kampeerweekeind. Dit weekeinde wordt dit jaar gehouden van 25 
t/m 27 mei. Op aangeven van Thelma gaan we contact opnemen met campingpark 
Zennewijnen in de buurt van Tiel. Zodra er meer bekend is zullen we dit kenbaar maken via het 
clubblad en/of de nieuwsbrief. 
 
Tenslotte wil ik jullie nogmaals vragen om contact op te nemen met het bestuur als je ideeën 
hebt voor clubavonden of andere evenementen. Jullie inbreng is wat dat betreft van harte 
welkom. 
 
Groeten, 
 
Sjoerd 
 
 

                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 
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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 
 
 
 
 
 
 

De Toerhoek 

 Hier volgen voor de maand februari en maart 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.  

mailto:Gerjo@dejongalphen.nl
http://www.vanhalmkeukens.nl/
http://www.nationalemotortoerkalender.nl/
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KRIEBELRIT - MTC de Steur  zo 24. feb 2013 09:30 – 12:00 
Kosten van deelname: 3.00  Lokatie vertrek: KWC Hoeve Haatlanderdijk 29A, 8263 AP Kampen  
Lengte: 150 km.  Organisator: MTC de Steur  Info: 038-3323930/06-41547822  
Opmerking: Route op Garmin GPS  
 
35e VOORJAARSRIT MC CONTACT Dordrecht  zo 3. mrt 2013 09:00 – 13:00 
Kosten van deelname: 5.00  Lokatie vertrek: Clubhuis MC Contact Grote Kerksplein 1, 3311 CC 
Dordrecht 078-6133538 Lengte: 120/180 km.  Omgeving:Zuid - Holland Info: 078-6101174/06-
11221966/078-6133538 Opmerking: Vanaf invalswegen ri. Centrum volgen. daarna ri. Grote 
Kerk aanhouden. na Grote Kerk direct rechtsaf  GPS Garmin: 
 
VOORJAARSRIT - M.C. ´t Motorrijerke  zo 10. mrt 2013 09:00 – 11:30 
Kosten van deelname: € 5.-- duo gratis Locatie vertrek: Clubhuis Rolita Matterhornstraat 1, 
5022 PA Tilburg Lengte: 200  Info:013-5351117 www.motorrijerke.nl  Opmerking: GPS route 
enkel voor Garmin    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.motorrijerke.nl/
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Algemene Leden Vergadering 2012 

Datum, tijdstip: 8 januari 2013, 20:40 uur 
Locatie:  Dorpshuis Custwijck, Driebruggen 
Aanwezig: 12 leden, bestuur bestaande uit: Ronald Bosch, Corrie Wetsteijn, Sjoerd Pape 
en André Fokker 
Afwezig: Geen 
Notulist: Ronald Bosch 
 
1. Opening door de voorzitter 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter, een toost en iedereen van harte welkom te 
heten op de 39ste jaarvergadering. 
 
2. Goedkeuring van de notulen vorige jaarvergadering 
De notulen van de jaarvergadering van 10 januari 2012 worden goedgekeurd. 
 
3. Evenementen 2012 
Januari  Algemene ledenvergadering 
Februari Schaatsen in de polder vanaf de Oud Bodegraafseweg, ca. 15 deelnemers 
April  Kaasstadrit met weer een goede opkomst 
Juni  Hemelvaartrit, goede opkomst 
  Kampeerweekend, mooi weer, op een leuke camping, 38 deelnemers 
September Baton Rouge, gezellig en volle bak 
December Bingo avond 
 
4. Financieel jaarverslag 
Ronald licht het jaarverslag toe. Financieel staan we er goed voor. De kascommissie heeft 
controle uitgevoerd en de stukken goed bevonden. De vergadering heeft ermee ingestemd 
decharge te verlenen. Kascommissie blijft dan Bea de Kooter en Roel de Jong. 
 
5. Bestuur  
Geen zaken. 
 
6. Toercommissie 
De Hemelvaartrit zal weer door Ad Jonker worden verzorgd en de Kaasstadrit wordt door André 
Fokker verzorgd. 
 
7. Rondvraag 
Bea de Kooter vraagt of we door moeten gaan met de bingoavond. Deze avond is niet druk 
bezocht. Antw: alle evenementen worden minder bezocht, ondanks dat willen we toch volgend 
jaar nog een gok wagen.  
Ook ontstond er discussie over de invulling van de clubavonden. Op zondagmiddag een ritje 
vanaf Custwijc of iets anders gaan doen? Na enige tijd is er overeenstemming: doorgaan met 
clubavonden (gezellige praatavonden) op de 2

e
 dinsdag van de maand zonder verplichtingen 

voor het bestuur. Het kan dus voorkomen dat er geen bestuursleden op een clubavond komen 
of dat iemand van hen later is. 
 
Voor het kampeerweekend is een voorstel gedaan om 25-26 mei naar camping Zennewijnen te 
gaan. Dit gaan we uitwerken. 
Er worden oproepen geplaatst om met voorstellen te komen voor het septemberweekend. Als er 
geen reactie komt gaat het bestuur weer Baton Rouge bespreken. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter bedankt een ieder en het personeel van Custwijck. Sluiting om 21.30 uur. 
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Agenda 

21-24 feb, Motorbeurs Utrecht 
 
Mrt, ??? 
 
1 April, Kaasstadrit 
 
9 Mei, Hemelvaartrit 
 
25-26 mei, kampeerweekend  
 
27-29 sept, Baton Rouge ??? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

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 

http://www.autobedrijfvanoostrum.nl/
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Blacky Bandit 

Zoals reeds geschreven hadden we vanuit het hotel in Soldeu, Andorra, 5 ritten te doen. 
De ritten 1, 2 en 3 zijn reeds beschreven, hierna de laatste 2 ritten. 
 
Rondrit naar de Midi-Pyrenées, Frankrijk, 304 km. 
 
Deze route gaat eerst naar het noorden, via de Col Marmare over de Route des Corniches naar 
het stadje Tarascon, en buigt dan af naar het westen. Verder over de mooiste toppen en pasjes 
van de Midi-Pyrenées, via de grotten van Nioux, naar Vicdessos, langs de watervallen van Arbu 
en de Col d’Agnes naar de plaats Seix bij St Girons en dan via Massat en Tarascon weer terug.  
 
Dit is echt een mooie route met veel prachtige uitzichten, maar ook weer met een aantal 
stukken slecht wegdek en met split gerepareerde stukken. Halverwege, in Seix, zagen we al 
aankomen dat we het deze keer echt niet zouden halen. Je moest daar nog een klein lusje met 
een paar kleine pasjes rijden, ongetwijfeld heel mooi, maar wij sneden dat lusje maar af, dat 
scheelde ongeveer 20 km kleine weggetjes, dus pakweg een half uur. Dat zou voldoende zijn 
geweest, maarrrrrr………… op de provinciale weg (D618) in de buurt van Massat waar we 
anders flink snelheid hadden kunnen maken lag een kilometerslange dikke laag split. Daar gaat 
je planning, hier kon je alleen nog maar accepteren dat je heel laat terug zult komen ondanks 
het nemen van de tunnel naar Andorra. Na Tarascon was het verder doorgaande weg terug, 
daar hebben we dus maar flink gas gegeven, maar het was ongeveer half negen en het begon 
al donker te worden toen we terug waren. Heel snel omkleden en snel naar de warme hap dus! 
De echte ‘doorijder’ die stevig gas geeft, hoeft zich niet te laten ontmoedigen: die haalt het toch 
wel, en natuurlijk kunnen de rustige rijders deze route ook wel in een redelijke tijd rijden, maar 
met split………… 
Trouwens, als je eens wat meer wilt zien dan alleen het wegdek en ook even op je gemak koffie 
wilt pakken en een broodje eten, dan is dat alleen mogelijk als je nog meer gaat afsnijden. Dat 
was op deze route ook wel mogelijk geweest, alleen kwam dat ook nu weer veel te vroeg: bij km 
127 meteen naar Massat doorsteken, en dan snijd je bovendien het mooiste stuk van de route, 
het stuk waar het eigenlijk om gaat, helemaal weg. 
 
Rondrit naar Serra del Boumort, Spanje, 333 km. 
 
Dit is de route waarje de EU-subsidie onder je door ziet glijden. Schitterende wegen, groot en 

klein, maar allemaal relatief vlot te 
rijden. Deze rit vanuit het hotel in 
Soldeu gaat door Andorra naar La Seu 
d’Urgell (Spanje), om vandaar een 
rondrit te maken in zuid-westelijke 
richting. Na Adrall (45 km) sla je af naar 
het westen en dan begint het feestje: 
via de N260 naar Sort, 45 km 
‘circuittraining’. Nou ja, uit mijn mond 
klinkt dat natuurlijk wat overdreven, 
maar een feit is dat je je hier helemaal 
kunt uitleven. Kort na Sort duik je echt 
de binnenlanden in, maar het wegdek 
blijft goed. Het meest westelijke punt is 
het stuwmeer (Panta d’Escales) bij 
Pont de Suert, daarna gaat de route 
naar het zuiden om vervolgens oostelijk 

via het hoogland van de Serra del Boumort weer op de weg naar La Seu d’Urgell uit te komen.  
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De routebeschrijving noemt dit de Koninginnerit, en daar is geen woord van gelogen als je aan 
motorrijden, mooi asfalt en bochten denkt. En dat, zoals in ons geval gecombineerd met 
schitterend weer (tegen de 30 graden), mooie dorpjes en lekkere terrasjes, leverde voor René 
en mij inderdaad het hoogtepunt van de reis op. Niet in letterlijke zin: er zijn geen superhoge 
cols en geen haarspeld-beklimmingen, maar stuurwegen in een geweldig landschap. En 
gelukkig hadden we ondanks divese ‘stops’ geen enkel probleem om de afstand te halen. Wat 
scheelt dat een stuk als je niet in elke bocht bedacht moet zijn op een plakkaat vers asfalt met 
split! 
 
En zo hadden we de 5 routes vanuit het hotel goed doorstaan en kwam weer de ochtend van 
de terugreis van Soldeu naar Cahors via de route van VrijUit en daarna weer in 3 dagen 
‘binnendoor’via mooie routes terug naar huis. We hadden nu natuurlijk ook in 2 dagen naar huis 
kunnen gaan, maar René had voor de terugreis ook prachtige routes gemaakt en het was nog 
steeds schitterend weer, dus de keus was snel gemaakt. In Limburg kregen we de eerste regen 
van de reis, gelukkig niet zo lang, en opmerkelijk fit kwamen we weer thuis. 
 
Alle dagen hadden we prachtig weer, in Andorra bij vertrek even wat extra’s aantrekken en in de 
loop van de dag steeds meer uittrekken, en dan in de avond terug naar het hotel klimmen, 
waarbij je geen zin meer hebt om te stoppen en dus rillend aankomt. 
 
De reis is ons goed bevallen, Spanje is geweldig, ik heb nog wat kunnen praten met ‘locals’ en 
dat ging prima. De voertaal is daar trouwens Catalaans zodat je met onderlinge gesprekken van 
Spanjaarden/Andorrianen moeite hebt, maar ze spreken ook prima Castiliaans, het officiële 
Spaans dat wij in Nederland kunnen leren. 
Lekker gereden (meer dan 4.000 km), lekker gegeten, goed geslapen, kortom een 
succesnummer ondanks het vreemde begin. 
 
 

Kaasstadrit 2013 

Zoals elk jaar ben ik in de wintermaanden aan het puzzelen om te bepalen waar de kaasstadrit 
nu eens naartoe moet gaan. De afgelopen twee jaar heb ik de routes in de richting van 
Rotterdam laten lopen waarbij ik bij de route van vorig jaar veel risico heb genomen door veel 
bebouwing te gebruiken. Voor de route van dit jaar heb ik door beetje “jat en knipwerk” te 
gebruiken de richting naar het noorden verlegt. In 2005 hadden Ronald en Peter een route 
uitgezet langs onze nationale luchthaven Schiphol en langs het circuit van Zandvoort. Het 
eerste gedeelte is bijna letterlijk overgenomen maar voor het tweede gedeelte heb ik voor de 
rest van de route gebruik gemaakt van enkele boeken over de Stelling van Amsterdam die in 
mijn bezit zijn. De stelling is een ring van 42 forten en dijken met een lengte van 135 kilometer 
rond Amsterdam die de hoofdstad van Nederland zouden beschermen tijdens een oorlog. Door 
het gebruik van dijkjes en sluizen konden men grote gedeeltes onder water zetten (inundatie) 
wat de vijand de aanval zou bemoeilijken. Deze manier van het onderwater zetten was zo uniek 
dat de gehele stelling in 1996 is opgenomen in het werelderfgoedlijst van de UNESCO. Veel 
elementen zijn niet als zodanig herkenbaar en liggen vaak verscholen achter begroeiing of zijn 
zo klein dat het bij veel mensen niet bekend is dat het onderdelen zijn van de stelling. De vele 
forten hebben vaak een andere functie gekregen, zo is het fort bij Aalsmeer in gebruik door de 
brandweer als oefencentrum en is het fort bij Vijfhuizen ingericht als een kunstfort met horeca. 
Een van het meest in het oog springende element tijdens de route is de 11 kilometerlange 
geniedijk die zich vanaf Aalsmeer tot aan Vijfhuizen dwars door de Haarlemmermeerpolder 
strekt. De stelling is onderverdeeld in vier sectoren en de kaastadrit voert voor een groot 
gedeelte langs het sector Sloten: het westelijke en zuidwestelijke front van de stelling. Uiteraard 
kunnen we niet de gehele stelling volgen en zodoende wijk ik regelmatig uit naar wat 
interessante slingerende wegen die dwars door de Haarlemmermeer voeren. De 
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Haarlemmermeerpolder heeft helaas zeer veel rechte wegen maar door regelmatig terug te 
keren naar de ringvaart is de kaasstadrit toch redelijk gevarieerd te noemen. Met een totale 
lengte van 202 kilometer zijn de meeste rijders toch ongeveer een vijftal uurtjes bezig en neem 
je hier en daar de tijd om een pauze in te lasten bij een van de forten ben je toch flink wat 
uurtjes bezig. De inschrijving is vanaf 9.30 uur uiteraard in het dorpshuis Custwijc in 
Driebruggen. De route is verkrijgbaar voor de routerolgebruikers en ook als GDB-bestand voor 
de bestuurders die gebruik maken van een Garmin navigatiesysteem maar helaas niet voor 
TomTom rijders. 
Graag tot 1 April voor de 34e Kaasstadrit 
Oh ja als vaste traditie maak je na afloop kans op een kilo overheerlijke kaas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van Uithof naar SilverDome 

Als bijna vaste traditie gaan we in de winter gezellig met de club schaatsen. Vorig jaar hadden 
we de mazzel dat er natuurijs lag zodoende hadden we bij de boerderij van Thomas en Katja 
afgesproken. Natuurijs had bij iedereen de voorkeur en na enkele gezellige kilometers werd er 
afgesloten in de hooiberg met een beker warme chocomel. Dit  jaar hadden we die mazzel niet 
en werd er uitgeweken naar onze vaste schaatstempel de Uithof in Den Haag. Via de 
nieuwsbrief werden de uitnodigingen de deur uit gedaan maar vanwege wedstrijden moesten 
we een andere schaatslocatie zoeken. uit diverse keuzemogelijkheden werd de SilverDome in 
Zoetermeer gekozen. Voor de afgesproken tijd waren er al wat leden met hun kinderen 
aanwezig. In vergelijk met de Uithof is de indeling van SilverDome compleet anders, in Den 
haag is alles gelijkvloers terwijl de schaatstempel in Zoetermeer in verdiepingen werkt. Op de 
begane vloer bevindt zich het ijshockey/kunstschaatsbaan en boven de tribunes zit dan de 
“gewone” schaatsbaan. Eenmaal boven aangekomen werden er een gevarieerd scala aan 
schaatsen aangetrokken, van ouderwetse houten onderbinders tot supermoderne 
klapschaatsen. Jeroen had de allernieuwste verzie, een langlaufschoen waaronder losse ijzers 
vastgeklikt konden worden uiteraard zijn de lange latten ook mogelijk. Persoonlijk vond ik de 
indeling van SilverDome niet erg handig vanwege de aanwezigheid van de kantine op de 
begane grond dus was je genoodzaakt om je schaatsen uit te doen om wat eten of drinken te 
scoren maar gelukkig hadden we Corrie en Sjoerd voor de bediening. Na een klein uurtje 
krabbelen hadden de twee bestuursleden een flinke voorraad warme chocomel aangelegd. De 
door de club gesponsorde dranken werden langs gezellig naast de baan genuttigd. Na een 
uurtje of twee hadden de meeste leden het rondje rijden wel gezien en gingen naar huis. Met 
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een deelname van 9 volwassen schaatsers, 4 meisjes en 5 jongens 3 toeschouwers was het 
weer een geslaagde dag. 
Tot volgend jaar maar dan wel graag in de Uithof 
 
André Fokker 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 September weekend 

Graag willen wij weten of we dit jaar in september weer naar Baton Rouge gaan. Weet je een 
andere locatie laat het ons weten. Geef je idee of mening door aan Corrie, c.wetsteijn@ziggo.nl 
Als we geen reacties ontvangen gaan we Baton Rouge weer bespreken !!! 
 
 
 
 

 

 Contributie 

Willen jullie zelf weer de contributie betalen? Dit kan contant op de komende clubavond of door 
het over te maken op de bankrekening van de club. De contributie is € 40,= en het 
rekeningnummer is 2191347, van de INGBank. Alvast bedankt! 
 
 
 

mailto:c.wetsteijn@ziggo.nl

