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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. 6 juni 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. 

Corrie Wetsteijn 
Redacteur 

André Fokker 
Redacteur 

Ronald Bosch 
Redacteur 

 

Ramon Hutters 
Grafisch Vormgever 
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Voorwoord 

TOERRITTEN 

Inmiddels hebben we de grote ritten, Kaasstadrit en Hemelvaartrit, achter de rug en 

terugkijkend kunnen we stellen dat de ritten naar tevredenheid zijn verlopen en dat we best 

tevreden mogen zijn over de opkomst. Met name de Hemelvaartrit trok, in vergelijking met 

vorige jaren, weer een behoorlijk aantal deelnemers die we allemaal enthousiast in Oostzaan 

konden verwelkomen. 

KAMPEERWEEKEIND 

Op het moment dat ik dit schrijf is het kampeerweekeind in Zennewijnen alweer een tweetal 

weken verleden tijd. Door omstandigheden konden Toos en ik er niet bij zijn, maar ik heb van 

Corry begrepen dat het gezellig was en zelfs het weer heeft meegewerkt. 

VAKANTIE 

Inmiddels schrijven we juni op de kalender en breekt de tijd weer aan dat we lekker op vakantie 

gaan, bij voorkeur met de motor natuurlijk. Het lijkt er inmiddels op dat de zomer voorzichtig 

aanbreekt dus wat dat betreft mag het van mij beginnen. Voor zover ik jullie niet meer 

persoonlijk spreek wens ik iedereen een fijne (motor) vakantie met veel mooi weer en veel 

mooie kilometers. 

AVONDRIT 

Ik probeer vanavond in Driebruggen te zijn, want dan rijden we een korte avondrit onder leiding 

van onze toercommissaris André. 

CLUBWEEKEND 

Tenslotte nog een reminder voor het clubweekeind in Baton Rouge in het laatste weekeind van 

september. Zoals gebruikelijk is betalen meegaan, dus schrijf je in bij Corrie. 

Groeten, 
Sjoerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clubavond  
Dinsdag 11 juni is er weer een clubavond met een avondritje. Na een kop koffie of iets anders 
bij Jaap of Joop willen we rond 19:30 uur vertrekken. Met goed weer komen we natuurlijk weer 
terug bij Custwijc. Voor een route zijn we nog aan het rondkijken maar zoals altijd komt onze 
toercommissaris daar wel uit. 
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               Uw adres voor: 

 
bruiloften, partijen  
recepties, vergaderingen, 
cursussen, zaalverhuur  
catering enz. 
  
Ruime parkeergelegenheid 

 
 

 

 

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 juni en juli 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.  

13e AL WEER TOERTOCHT MVTC Al Weer  zo 16. jun 2013 09:00 – 11:30 
Kosten van deelname: € 5.50  Lokatie vertrek: Hotel De Roskam Hessenweg 212, 3791 PN  
Achterveld 0342-451223  Lengte: 200 km.   Omgeving:Richting o.a Gelderland en Overijssel  
Info: 023-5353146/06-23595116 Opmerking: Route naar start: A1 Hoevelaken. A28 ri Utrecht. 
afrit 8 (Amersfoort) ew Re (Hogeweg) 1e weg Re ri Leusden (Barneveldseweg g.o.i. 
Hessenweg) door Stoutenburg en na ca 7 km bent u gearriveerd bij De Roskam (t.o. de kerk). 
Zie ook www.alweer.nl  GPS Garmin:Ja 
 
VELUWERIT MC '93 Nijverdal  zo 23. jun 2013 09:30 – 11:00 
Kosten van deelname: € 6.50 (z.h.) Leden betalen € 4.00  Lokatie vertrek: Café/Restaurant De 
Budde Grotestraat 167, 7443 BE  Nijverdal 0548-612250 Lengte: 225 km. Omgeving:Veluwe.  
Info: 0546-571516/0546-572402/0548-615061  Opmerking: Een digitale Garmin versie van de 
toertocht aanwezig. Incl. consumptiebon  GPS Garmin: Ja 
 
21E KASTELENTOER - VAMC de Graafschaprijders  zo 30. jun 2013 09:00 – 12:00 
Kosten van deelname: € 5.00  Locatie vertrek: Clubhuis VAMC de Graafschaprijders Eikenlaan 
2a, 7251 LT  Vorden / Kranenburg Lengte: 180 km   Info:5756518 www.vamc.nl    
Opmerking: De route gaat langs diverse kastelen in Achterhoek en omgeving. via prachtige 
stuurweggetjes op plaatsen waar men anders niet vaak komt.  GPS Garmin: JA 
 
28 ROADRUNNERRIT - MC Roadrunner  zo 7. jul 2013 09:00 – 12:00 
Kosten van deelname: € 6, gratis koffie/thee bij inschrijving. duo gratis  Locatie vertrek: Cafe 't 
Veehandelshuis Groenstraat 80. 4841 BG Prinsenbeek  Lengte: 100 of 200km  
Omgeving: Nederland en België  Info:076-5414342 www.mcroadrunner.nl    
Opmerking: Route ook op Bol-Pijl en GPS (Garmin en Tom-Tom)   
 
 
 
 
 

Agenda 

Juli, clubavondrit met voorrijder 
 
Aug, clubavondrit met voorrijder 
 
27-29 sept, Baton Rouge 
 

http://www.nationalemotortoerkalender.nl/
http://www.alweer.nl/
http://www.vamc.nl/
http://www.mcroadrunner.nl/
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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 

Zen en motorrijden.  
 
Zen is een vorm van boeddhisme die sterk de nadruk legt op concentratie en meditatie. 
Hiermee wordt inzicht verkregen in de eigen ware aard om zo de weg te openen naar een 
bevrijde manier van leven. 
Voordat jullie nu gaan denken dat Dick de Vries gek is geworden of zich heeft bekeerd tot het 
Boeddhisme, zal ik eerst maar even zeggen dat een kennis me een paar jaren geleden op mijn 
verjaardag een boek heeft gegeven met als titel:  Zen en de kunst van het motoronderhoud. Dat 
was kort na mijn bezoek aan het Boeddhistische Zuid Korea, in het kader van een concertreis 
met de harmonie waar ik in speel. Ik had toen thuis al wat verteld over de heel andere cultuur 
die daar heerst, en dat, gecombineerd met mijn motorrijden, leidde tot de keuze van dit boek. 
Nou moet ik zeggen dat het boek meer met ‘Zen’ te maken heeft dan met motorrijden en 
daardoor niet eenvoudig is te lezen, maar ik heb me er dapper doorheen geworsteld omdat het 
onderwerp me wel interesseerde.  
Een aantal interessante alinea’s heb ik genoteerd en een paar geef ik hieronder in korte 
bewoordingen weer omdat ze voor iedere motorrijder van toepassing kunnen zijn.  
 
Iedere motor heeft zijn eigen, unieke karakter, de som van alles wat je van hem weet en voor 
hem voelt. En dat karakter verandert, wordt gewoonlijk slechter. Maar soms tot je verbazing ook 
wel beter, dan raak je eraan gehecht en kun je er ook geen afstand meer van doen. 
 
Een nieuwe motor begint als een goed uitziende vreemde voor je, en afhankelijk van de manier 
waarop je hem behandelt verwordt hij tot een slecht opererende nurks of zelfs een invalide, of 
soms tot een gezonde, goedgeluimde vriend. 
 
Over het verschil in omgaan met de situatie, het accepteren ervan of het verzetten ertegen: 
 
Robert had het koud bij een rit in de vroege ochtend, maar heeft toch genoten van het 
schitterende landschap en een mooie rit.  
John had het net zo koud, zat zich daar druk om te maken, kreeg daardoor ‘de pest in’ en had 
een bedorven rit. 
 
Ongetwijfeld heeft Robert jaren later nog goede herinneringen aan deze koude rit, en John nog 
steeds een negatief gevoel. Comfort ben je snel vergeten, ontbering niet, positief of negatief.  

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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Die beklimming van de Pas de la Casa naar Andorra die ik in 2012 heb gedaan zal ik altijd 
blijven herinneren, juist door het slechte weer, de mist en die ijskoude handen. Als deze rit 
eenvoudig en comfortabel was geweest zou ik hem al vergeten zijn. In dit kader kun je je ook 
wel eens afvragen of alle comfortverhogende zaken (bijvoorbeeld handvatverwarming) aan een 
motor het plezier laten toenemen of niet. Misschien op het moment wel, maar achteraf? 
Ik zeg wel eens: ‘Als ik meer comfort wil hebben dan koop ik wel een cabrio.’ 
 
Een andere alinea geeft het verschil weer tussen een rit in een minder ontwikkeld gebied en in 
een welvarende streek: 
 
Ze stellen ‘techniek’ op prijs, die dorpsbewoners, ze weten het ook te repareren, maar ze 
kunnen zonder, beseffen dat het ook kapot kan gaan en accepteren dat dan ook. Wij kunnen 
niet meer zonder en waarderen het niet meer: ‘het moet het gewoon doen, het moet blijven 
werken en we hebben zwaar de pest in als het een keer kapot gaat. 
 
En over mensen die overal een camera mee naar toe slepen en daarmee, of met hun mobieltje, 
meer mee bezig zijn dan met genieten van de rit en de omgeving:  
 
De natuur om je heen, daar moet je meteen van genieten. Op een foto zie je later alleen maar 
hoe het er uitzag, maar niet meer zoals je het hebt beleefd, eigenlijk staat er niets op de foto.  
 
En nog een alinea uit een tijdschrift, waar we wel gelukkig mee kunnen zijn: 
 
Motorrijden is goed voor onze hersenen. De Japanse professor Kawashima deed er een 
onderzoek naar aan de universiteit van Tohoku en hij ontdekte dat de menselijke hersenen in 
een comfortabele omgeving als een auto lui worden, terwijl de hersenen van motorrijders juist 
worden gestimuleerd. Motorrijden vereist meer alertheid, waardoor de hersenen op de lange 
duur veel beter scoren op vaardigheidstesten en ook minder snel verouderen.  Motorrijden is op 
hoofdlijnen vergelijkbaar met hersengymnastiek.  
 
 

WUDjes 

 Het kampeerweekend zonnig is geweest 
 Er heel gevarieerd is geslapen 
 Er wel 5 tenten stonden 
 Er 3 kamers B&B bezet werden 
 Ook nog 2 “Pipo”-wagens vol waren 
 Op zaterdag nog eens 6 mensen op de bbq kwamen 
 Velen naar het “Flipje” museum geweest zijn 
 Ouders daar weer naar de kindertijd gingen 
 2 kinderen beter konden vliegeren dan 2 oudere “jongeren” 
 Het een gezellig weekend kamperen is geweest 
 We volgend jaar weer echt gaan kamperen 
 We dus alleen met de tent gaan 
 Lonny na de operatie toch mee kon kamperen 
 De organisatie een beetje gek werd van de wijzigingen 
 Een volgend evenement een sluitingsdatum heeft 
 De inschrijving voor het septemberweekend is begonnen 
 ……… 
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Clubweekend België 

27 t/m 29 september,  clubweekend Baton Rouge 

Een weekend vol motorplezier in de Belgische Ardennen! We hebben al een paar 
toezeggingen. Iedereen kan voor dezelfde kosten p.p. mee zo lang er plaats is! Totaal kunnen 
we er met 33 personen overnachten. Beddengoed en handdoeken zijn bij de prijs inbegrepen!! 

De kosten voor dit weekend bedragen € 97,50 p.p. en zoals jullie weten, betalen is meegaan tot 
het maximale aantal deelnemers is bereikt. Je krijgt 2 overnachtingen, 2x ontbijt, diner op 
vrijdagavond en bbq op zaterdagavond, toertocht door de omgeving en veel gezelligheid. En dit 
alles in en ongedwongen sfeer. 

Wil jij dit weekend mee dan kun je je vanaf nu opgeven bij Corrie Wetsteijn. Email: 

c.wetsteijn@ziggo.nl Wees er bij want ook hier betekend vol = vol !!! 

Sluiting inschrijving 13 september, vanwege eventueel vrijgeven van kamers ! Wij willen geen 
onnodige kosten maken . 

 

mailto:c.wetsteijn@ziggo.nl
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