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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: 

 

 

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. 4 april 2013 - Verschijnt 11x per jaar 

CLUBHUIS: Café “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. 
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Voorwoord 

Zo de kop is eraf voor de Boreftse motorclub. De zoveelste Kaasstadrit is verreden en met een 

deelnemersveld van 62 deelnemers mogen we niet klagen aangaande de opkomst voor deze 

open toerrit. De algemene tendens voor georganiseerde toerritten is steeds lager aan het 

worden en zodoende halen we de aantallen van 300+ helaas al lang niet meer. De bezetting 

van de inschrijftafel werd als van ouds weer verzorgt door het (bijna) voltallige bestuur en die 

hadden het uitstekend naar hun zin dankzij de zorgen van het personeel van Café Custwijc. 

Jazeker onze clublocatie heeft een andere naam gekregen en is veranderd van dorpshuis naar 

café met kok Jaap achter het fornuis. Jaap werd gelijk goed aan het werk gezet dankzij het 

bezoek van een grote groep automobilisten die Café Custwijc als lunchadres hadden gekozen. 

Na ettelijk uitsmijters en broodjes kroket besloten de inschrijftafelbezetting (3x woordwaarde) 

om de kunsten van Jaap te beoordelen en die is 100% goed gekeurd. Bij het afmelden is het 

altijd leuk om de overbekende kilo kaas uit te delen en te zien hoe de reacties van de 

uitverkorenen zijn. Tijdens het inschrijven werd de KNMV toercommissaris van district West 

verwelkomt en zij had wat sponsor materiaal meegenomen die gelijk bij de finishtafel werden 

uitgedeeld. 

Het bestuur is voor de rest van het motorseizoen al in de weer voor het volgende evenement te 

weten de Hemelvaart rit. De uitzetters hebben het plan opgevat om dit keer eens naar Noord-

Holland uit te wijken en laten we nu op een klein probleempje stuiten. De inschrijftafel is 

gelukkig al reeds voorzien van voldoende personeel MAAR de bezetting van de finishtafel blijft 

een moeilijk punt. Heeft iemand zin om op de kosten van de club dus voorzien van een natje en 

droogje deze tafel te bezetten om aldaar de eventuele opmerkingen te ontvangen meld je dan 

aan bij het bestuur. 

Als je mijn voorwoord leest is de clubavond al reeds een heeft Hans Vaessen de cursus Base-

Camp verzorgt. Hoe het een en ander is verlopen zullen jullie waarschijnlijk volgende maand in 

het voorwoord van Sjoerd kunnen lezen. Voor de rest van ons motorseizoen heb ik nog een 

zondagmiddagritje op de plank liggen in de richting van Leiderdorp naar een daar gelegen 

pannenkoekboerderij en uiteraard zullen we in de maanden Juni t/m augustus nog enkele 

avondritjes rijden met behulp van onze navigatiesystemen of voorrijder. Uiteraard staan de 

beide motor-weekenden ook nog in de planning waarbij de info aangaande het 

kampeerweekend al in de Uitlaatklep heeft gestaan. Hou dus de nieuwsbrieven en de 

Uitlaatklep in de gaten aangaande de vele informatie die zal volgen. 

 
André Fokker 



 

 

Dit is een uitgave van de Boreftse Motorclub. 

4 

           Café 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 april en mei 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.  

38E MC MIOS RIT - MC MIOS  zo 14. apr 
Kosten van deelname: € 6.-- gratis kofie/thee. Duo gratis  Locatie vertrek: Clubhuis MC MIOS 
Zoutpad 1 1761 LS Anna Paulowna  Lengte: 175 km.  Omgeving: Noord-Holland  
Info:0223 531548 www.mcmios.nl  GPS Garmin: JA 
 
36E BLOESEMTOERTOCHT - MC De Buddyrijders  zo 21. apr 2013 09:00 – 12:00 
Kosten van deelname: € 5.00 of € 7.00 incl herinnering Gratis consumptie  Locatie vertrek: 
Camping De Linie Markstraat 3a 4043 JX Opheusden (Recreatiepark / Camping De Linie) 
Lengte: ongeveer 150 km en 200 km  Omgeving: Betuwe  Info:0488-491892 
www.buddyrijders.nl   Opmerking: website startlocatie : www.campingdelinie.nl    
GPS Garmin: JA 
 
28E SPEEDY'S TOER - MC Speedy Gonzales  zo 28. apr 2013 09:00 – 11:00 
Kosten van deelname: € 6,50 duo gratis  Locatie vertrek: Hof van Holland Van Bergenplein 41, 
4871 CD  Etten-Leur  Lengte: 140 en 210 km  Info:0165-388801 www.mcspeedygonzales.nl 
Opmerking: Beste motorvrienden. 
28 april 2013 organiseren wij al weer onze 28e Speedy’s Toer vanuit Etten-Leur. De laatste 
jaren wordt hier door ongeveer 150 motorrijders aan deel genomen. We rijden NIET in een 
grote groep. maar individueel of in kleine groepjes, aan de hand van een route beschrijving of 
GPS route. De route bestaat uit drie etappes van elk ongeveer 70 km. Etappe 1 en 2 komen op 
dezelfde rustplaats waar je de inwendige mens kunt verzorgen. Door etappe 1 en 3 te rijden 
kun je er voor kiezen om een korte route van ongeveer 140 km te rijden. Je hoeft geen lid te zijn 
van een motorclub om aan deze speedy’s toer deel te nemen. 
GPS Garmin: JA 
 
LENTERIT MC Zobba  zo 5. mei 2013 09:00 – 11:00 
Kosten van deelname: € 5.00 Lokatie vertrek: Herberg de Mispelhoef Oirschotsedijk 9 5651 GB 
Eindhoven 040-2624128 Lengte: 200 km. Omgeving:Limburg incl. consumptie..   Info: 040-
2113048/0499-313633 Opmerking: Route op GPS ( Garmin )  
 
 
 
 

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! 
 
 

http://www.nationalemotortoerkalender.nl/
http://www.mcmios.nl/
http://www.buddyrijders.nl/
http://www.campingdelinie.nl/
http://www.mcspeedygonzales.nl/
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Agenda 

9 Mei, Hemelvaartrit, richting Noord-Holland, finish ?? 
 
25-26 mei, kampeerweekend  
 
27-29 sept, Baton Rouge 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Blacky Bandit 

En als we dan weer zijn thuisgekomen van een motorvakantie dan gaat het bij René en bij mij al 
weer snel kriebelen om een bestemming voor het volgende jaar te zoeken. Als mogelijke reis 
voor de toekomst hadden we ook nog de VrijUit reis naar midden Frankrijk, Auvergne, het 
Centraal Massief, op de rol staan. In Andorra waren er 2 rijders die dat in de afgelopen 
(verschillende) jaren hadden gedaan, maar nu nog liepen te schelden op het vele split dat men 
daar had gestrooid, dus die reis laten we maar zitten, split genoeg gezien, we zoeken wel wat 
anders. 
 
Maar voor de eerste keer in onze 14 jarige samenwerking hebben we wel wat twijfels over de 
eenstemmigheid in de groep. Nadat we de meningen peilen regelen René en ik meestal de 
vakantie, maar ondanks dat iedereen akkoord was gegaan met Andorra hebben we toch het 
gevoel dat het vanaf het begin van de reis niet soepel liep, nog afgezien van de terugkeer van 
de 3 makkers vanwege de lichamelijke klachten van Geert. Natuurlijk hebben we nog wel 
telefonisch contact met Geert gehad, hij was wel weer opgeknapt maar zal toch beter op zijn 
voedingspatroon (meer vezels) moeten gaan letten en meer moeten drinken en bewegen op 
een motorreis, anders gaat ‘de boel’ weer muurvast zitten. Hij heeft wat men noemt ‘luie 
darmen’. Bovendien stelde hij later in een mailtje dat hij de reis ook te ver vond…..  tsja, wat wil 
hij nou eigenlijk? Gaat het om de afstand? Te lange tijd van huis? Te ver weg, wil hij misschien 
in 1 dag naar huis kunnen rijden als er wat is? Teveel motorkilometers? Te snel en daardoor 
oncomfortabel op de snelweg? Teveel last van weet ik wat? Of voelt hij zich niet op zijn gemak 
in een land waarvan hij de taal niet spreekt? Mijn plan was oorspronkelijk om gewoon via de 
snelweg met de toegestane 130 naar Orleans te rijden, maar voor mijn part rijden we 100 op de 
snelweg, dan ben je toch in 4 uren 400 km verder. Binnendoor mag je 90, maar in 4 uren kom je 
in de verste verte niet aan 360 km vanwege de dorpjes waar je dan doorheen gaat (met 
stoplichten!) en de vrachtwagens die je steeds moet inhalen. Maar waarschijnlijk zit hier het 
echte probleem niet. Voordat we weer iets gaan boeken zal Geert zich toch eerst eens duidelijk 
moeten uitspreken, want langzaam maar zeker wekt zijn gedrag bij René en mij toch wat 
wrevel. Als hij alleen maar lange weekendjes Duitsland of zoiets wil, dan doe ik er eentje mee, 
maar daarnaast komt er bij mij toch wel een reis met een verdere bestemming. 
 
Het is nu april, dus natuurlijk hebben we al weer geboekt. Geert voelde misschien al ‘nattigheid’ 
en kwam zelf met een voorstel, de VrijUit-reis ‘Beierse Woud’, dus tegen de Tsjechische grens 
aan. Daar konden we ons allemaal wel in vinden, maar omdat deze reis vrij kort is heb ik er een 
vakantiereis omheen gebouwd en geboekt voor eind augustus. De eerste dag naar Kattenes 

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/
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(Moezel), daarna de VrijUit-reis ‘Zwarte Woud (Zuflucht)’, daarna ‘Beierse Woud’, en dan in een 
dag of 3 a 4 terug. De hotelletjes voor dat laatste stukje vinden we onderweg wel. Voor 2013 
lijken daarmee alle problemen (wat die ook zijn) wel opgelost. Voor 2014 zien we dan wel 
verder, tijd genoeg om met elkaar te babbelen.  
 
Zo, de Andorra-reis is afgesloten, dan nu over naar een ander onderwerp. 
Het mag duidelijk zijn dat ik zo langzamerhand als een ‘fossiel’ meerijd met mijn routerolletje, 
zeker op de verre reizen zie je die echt niet meer. Gelukkig rijd ik geen BMW/GS, als je dat 
‘gilde in Andorra zag……….. op die motor met een routerol, dat kun je al helemaal niet meer 
‘verkopen’. Ben je net toegetreden tot het gilde en in de achting van de anderen gestegen en 
dan zakt je status natuurlijk meteen weer fors naar beneden. Op een Bandit 650 kun je je wat 
dat betreft meer permitteren, daarmee tel je toch al niet mee, maar nu wordt het toch ook wel 
tijd om ‘in te grijpen’ in mijn berustende status, en toch nog even mee te doen met de nieuwe 
generatie. Eigenlijk had ik verwacht om zo langzamerhand vanwege mijn leeftijd te moeten 
stoppen met motorrijden, maar het gaat nog steeds wel goed (vind ik). Doorgaan dus, en nog 
even investeren in de toekomst, net doen alsof ik tot mijn 80-ste verder kan en een GPS kopen! 
In de auto heb ik een goedkoop GPS-je, dat ik alleen gebruik op onbekend terrein als ik in 
zoekplaatjes dreig te verzeilen, en dat bevalt me wel. Na lang aarzelen heb ik deze winter voor 
de motor een Garmin Zümo 350 LM gekocht en heb daar eerst een paar ritjes mee gemaakt in 
de auto (ja, het was steenkoud, vandaar). Dat was geen probleem, de verschillen met mijn auto-
GPS (gebaseerd op Mio) zijn niet zo groot. Daarna ben ik begonnen met het installeren op de 
motor. Dat is natuurlijk niet lastig, ik heb zoals velen doen de draden rechtstreeks op de accu 
aangesloten. In mijn garage heb ik geen electriciteit voor een acculader, dat is voor de motor 
geen probleem omdat ik toch op mooie dagen in de winter wel eens een ritje maak. Maar er kan 
tussen de ritten natuurlijk wel eens een gat vallen van ruim een maand, en het schijnt dat de 
trafo in de Garminaansluiting toch teveel stroom verbuikt om er dan nog zeker van te zijn dat de 
kleine accu van een viercilinder motor nog krachtig genoeg is om te kunnen starten. Daarom 
heb ik een schakelaartje vóór de trafo geplaatst, voor gebruik in de winter om de trafo 
spanningsloos te maken. 
= Zo Blacky, we gaan een ritje met de Garmin maken, even uitproberen. 
= Welwelwel, meneer gaat met zijn tijd mee, hoe kom je zo? 
= Dat wordt me toch wat opgedrongen omdat het steeds hinderlijker wordt als je geen GPS hebt 
   en dat is lastig omdat mijn vrienden wel met een Garmin rijden. Als we zelf routes hebben      
   gemaakt of van Internet hebben geplukt dan kan ik dus nooit de kop nemen. 
= Dat vind je wel prima toch? 
= Ja hoor, maar René niet, want die doet nu het meeste kopwerk omdat de anderen daar een 
   hekel aan hebben. 
= Nou, doe je best dan maar, ik zie het wel als we in een weiland terecht komen. Wat geef je als  
   bestemming op? 
= Spakenburg via Woerdens Verlaat en Loosdrecht. snelste route, met vermijden van  
   snelwegen. Dat moet wel een leuke route worden. 
 
En inderdaad, dat werd een leuke route. In Spakenburg ‘home’ gekozen. 
= Wat doen we hier middden in de stad Dick? Foutje? 
= Nee hoor, ik heb met opzet de Garmin onderweg van ‘snelste route’op ‘kortste route’gezet om  
   te kijken wat er dan gebeurt. Eerst verandert er dan niets, maar daarna ben ik met opzet     
   verkeerd gereden om te zien wanneer de Garmin gaat herberekenen, en daarom staan we nu  
   midden in Amersfoort en dat is nu inderdaad het kortste naar huis. 
= Maak dat de kat wijs…. 
= Echt waar, het kortste, maar niet het snelste natuurlijk, trouwens ‘vermijden snelwegen’stond 
    nog wel aan. Weet je wat, ik zal de snelweg weer accepteren en laten      
   herberekenen……………  Zie je wel, meteen naar de snelweg! Dat is toch korter………… 
= Grr, mpfff, rare vogel die baas van me………... 
= Wat zei je Blacky? 
= O, niks hoor, dit was goedkeurend gemompel………….. 
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Kampeerweekend 

Het weekend van 24 tot 26 mei is weer een kampeerweekend met de Boreftse MC. 
Deelname kost € 45,-- p.p. en voor kinderen tot 12 jaar half geld dus € 22,50 p.p. 
Overnachten in een B&B (gelukkig maar een paar) kost € 55,-- p.p. 
Een leuke camping gelegen aan 
Hermoesestraat 13 
4062 PP Zennewijnen 
Telefoon (0344) 651498 
 
Email info@campingzennewijnen.nl 
Internet www.campingzennewijnen.nl 
 
Je krijgt 2x ontbijt, 2x overnachting en op zaterdagavond een bbq. 
Schrijf je nu in door het geld over te maken op ING-Bank 2191347 ovv het aantal personen. 
Volg de nieuwsbrief en het clubblad. INSCHRIJVEN, vanaf NU………. 
 
 
 
 

Wandelen en motorrijden in Zuid Ecuador 

Na vijf weken door Ecuador en de Galapagos eilanden te hebben gereisd arriveer ik in 
Vilcabamba in het zuiden van Ecuador. Het is een alleraardigst plaatsje. Midden in de Andes op 
een hoogte van 1.500 m. waardoor het klimaat zeer aangenaam is. Er zijn hier prachtige 
wandelroutes en ik zie een bedrijf dat motorfietsjes verhuurt. Na even zoeken vind ik een goede 
kamer en bij het hotel is ook een zwembad, een whirlpool en een stoombad. En dat allemaal 
voor $ 15,00 per nacht. Hier ga ik het wel een paar dagen uithouden. 
 
In Vilcabamba is uiterst relaxed en het is dan ook al door meerdere toeristen ontdekt. Er zijn wat 
goede restaurants en barretjes. Vreemd genoeg schenkt men vandaag, op zondag, geen bier. 
Maar rum-cola is ook lekker. 
De volgende ochtend eerst naar de toeristeninfo voor een kaart met wandelroutes. Er zijn 
paden genoeg. Ik kies voor vandaag voor de route naar de Palto waterval in het Nationaal park 
Podocarpus. 
Eerst het dorp uitgelopen over een grindweg. Dan, na een paar kilometer, rechts een bruggetje 
over en dan volgen er smalle paadjes door het groen met vaak weidse vergezichten. De lucht is 
helder blauw en de temperatuur is aangenaam.  
Het is hier een dunbevolkt gebied. De eerste mensen die ik tegenkom zijn dan ook toeristen. Ik 
vraag hen of ze weten hoe ver het nog is naar de waterval. Ze schatten een half uur. Maar na 
een half uur nog geen waterval te zien. Wel een paar andre gringo’s. Ze zeggen mij dat ik 
verkeerd zit en wijzen een alternatieve route aan richting de waterval maar ik vertrouw niet zo 
op mijn gevoel voor navigatie en loop hetzelfde pad weer terug naar het punt waar ik door een 
draaihek had gemoeten. 
Na weer een half uur lopen moet ik weer kiezen: Links of rechts door een hek. De linker zit op 
slot dus rechts lijkt mij logisch. Maar na een stukje stijl omhoog weet ik dat ik weer verkeerd zit. 
Wel frustrerend want ik hoor steeds een echo van de waterval door het dal.  
Ik zak weer af en ontmoet twee andre wandelaars die zeker weten op de goede weg te zijn. 
Maar daarna zie ik ze ook het foute pad omhoog gaan. Een autochtoon die er met zijn paardje 
aan komt lopen brengt redding en wijst mij de goede weg. Wat blijkt: Ik moet over een 

mailto:info@campingzennewijnen.nl
http://www.campingzennewijnen.nl/
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prikkeldraadhek klimmen. Het is wel met rode verf gemarkeerd. Later zie ik dat ook de hekken 
gemarkeerd zijn. Had ik dat maar eerder geweten…….Maar wel blij het gevonden te hebben! 
Nog een stijl glibberig pad af en dan ben ik echt bij de Palto waterval. Het is ook zeer de moeite 
waard. Al snel komen ook de andre twee wandelaars die ik verkeerd zag lopen. We begroeten 
elkaar met opgestoken duimen. Voor ik weer terugga eerst even uitrusten met een reep chocola 
gevuld met een vuist vol pinda’s. De weg terug gaat is dezelfde als heen en gaat dus wel in een 
keer goed.  
Moe maar voldaan keer ik weer terug in het dorp. ’s Avonds is het er een beetje uitgestorven 
waardoor ik vroeg op bed lig en ’s ochtends weer fris wakker wordt voor de volgende wandeling 
want ik heb de smaak te pakken.  
 
Vandaag wil ik naar de top 
van de Sendero al 
Mandango. Daarvoor moet 
ik eerst een stukje over een 
tweebaans asfaltweg lopen 
in richting van de klim. Het 
staat weer niet echt 
duidelijk aangegeven maar 
een man die zijn tuintje 
staat te schoffelen fluit me 
terug en wijst mij de goede 
richting. Hoewel, ik vind het 
nog niet een, twee, drie. Als 
ik moet kiezen tussen een 
stukje rechtdoor, een 
doodlopend weggetje in, of 
rechtsaf ga ik natuurlijk 
rechtsaf. Maar daar wordt ik 
bijna meteen aangevallen 
door een valse hond. 
‘Donder op!’ schreeuw ik. Maar het beest verstaat geen Nederlands en blijft met rechtopstaande 
nekharen vervaarlijk naar mij blaffen. Gelukkig weet een oud vrouwtje het kreng tot bedaren te 
brengen. Ze vertelt mij gelijk dat ik verkeerd zit en wijst mij richting het doodlopend weggetje. 
Blijkt dat ik ook hier ergens door het prikkeldraad moet. Oma spert de prikkel draden voor mij 
open zodat ik er zonder kleerscheuren doorheen kan.  
Nu kan het niet meer missen, er is maar één pad naar boven. Eerst tussen de bomen en 
struiken door. Ik zie veel mooie bloemen en kom prachtige vlinders tegen. Dan een stukje over 
een rotspad waar de begroeiing wat minder is. De eerste bergtop is snel bereikt. De tweede top 
van de Mandango kijkt mij uitdagend aan. Dus verder. Eerst een prachtig stuk over een 
bergrand. Daarna volgt een heel stijl en een beetje glad stuk waarbij ik letterlijk handen en 
voeten nodig heb. Dan ben ik een goed eind op weg. In de verte zie ik al het kruis dat op de top 
staat. Op het kruis zitten drie gieren. Hebben ze hoopvol zitten wachten of ik bij het steile stuk 
naar beneden zou kletteren? In elk geval slaan ze teleurgesteld op de vlucht wanneer ik het 
kruis nader. De top is bereikt. Even uitrusten en de terugweg aanvaarden. De terugweg gaat 
makkelijker en ik kom nu wat toeristen tegen die ook dapper aan de beklimming zijn begonnen. 
Rond het middaguur ben ik weer in Vilcabamba. Daar even lekker wat gegeten en nog een 
kleine wandeling opgezocht waar niet zoveel aan was. 
 
Na twee dagen wandelen is het genoeg geweest en ik ga naar de plaatselijke motorverhuurder 
om te kijken of hij iets leuks voor mij heeft voor morgen. Er is een 200 cc motortje voor me. Ik 
mag even proefrijden. De voorvering is een beetje slap, de accu leeg en de achterband glad 
maar het rijdt verder wel aardig. De motorverhuurder belooft dat er morgen een nieuwe accu en 
achterband gemonteerd zal zijn. Nu hebben we een deal. Terug in het hotel geniet ik van het 
zwembad, de whirlpool en het stoombad. Wanneer ik ’s ochtends bij de motorverhuur aankom 
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zie ik de motor staan met gedemonteerd achterwiel en accu. Het ziet er naar uit dat de motor 
nog lang niet klaar is voor verhuur. De eigenaar is spoorloos maar komt al snel aangereden op 
een aftands motortje. Hij kon zo snel geen onderdelen krijgen voor de andre motor maar ik kan 
deze motor huren. Ik mompel iets van:’wat een wrak….’ De man lijkt het te begrijpen en begint 
het vehikel gelijk te verdedigen: ‘Maar dit is een Japanse motor en die ander is een Chinese. 
Het rijdt prima, probeer het maar.’ En toegegeven, al ziet het apparaat er niet uit, het is 
technisch in orde en het rijdt aardig. Dus de weg maar op. Ik krijg een zelfgetekende route mee. 
Tot Yangana gaat het goed. Een goede brede weg door de Andes brengt mij daar snel. Vanuit 
hier moet er een onverhard weggetje zijn naar een waterval. Na twee keer vragen in mijn beste 
Spaans rijd ik over een mooie slingerweg door de bergen. Maar er ligt asfalt dus ik realiseer 
mezelf dat dit niet de weg naar de waterval kan zijn. Maar het rijdt lekker dus tuf ik gewoon 
door. Na 40 minuten weet ik helemaal zeker dat ik hier nooit geen waterval tegen zal komen en 
keer ik om. Terug in Yangana kan ik het vervolg van de route is niet te vinden. Alle straten zijn 
hier opengegraven en grote machines versperren de wegen. Over een jaar zal de infrastructuur 
hier vast wel stukken verbeterd zijn maar daar heb ik nu weinig aan.  
Ik besluit een stukje terug te rijden naar Quinara. Geen slecht idee. Na een stukje onverhard 
volgt een mooi slingerweggetje door het groen en de lucht is prachtig blauw. Het wordt zelfs een 
beetje te warm. Halverwege stop ik voor een lunch. In het restaurantje komen ook net een 
aantal bouwvakkers voor hun schaft. Voor $ 2,00 bestel ik ook het dagmenu.  
Dan weer lekker verder tuffen over het mooie landweggetje. Aan het eind van het weggetje bij 
Quinara kijk ik even op het zelfgetekende kaartje hoe verder te gaan. Al snel staat er iemand op 
een brommertje naast me voor hulp. Het blijkt de motorverhuurder te zijn. Als ik hem vertel de 
route niet erg te hebben ontdekt neemt hij me mee naar Vilcabamba want daar heeft hij nog 
een paar mountainbikeroutes voor me. De weggetjes zijn meer geitenpaden die inderdaad voor 
een mountainbiken meer geschikt zijn.  

Ik stop af en toe even 
voor de mooie 
vergezichten over 
Vilcabamba en omgeving. 
Het is inmiddels erg warm 
en ik lever de motor weer 
in en ga naar het hotel 
om de rest van de middag 
te relaxen bij het 
zwembad. Het zal de 
laatste dag zijn van het 
heerlijke ontspannen 
Vilcabamba. Morgen 
weer met de bus verder 
om nog meer te zien van 
het prachtige Ecuador! 
 
 
 
 

Door Peter van Boheemen, wordt vervolgd ? 
 
 
 
 

Oproepje 

Wie wil bij de finishtafel van de Hemelvaartrit zitten? Neem contact op met het bestuur. 


