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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. 7 juli 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 

Vakantietijd 
De vakantietijd is inmiddels aangebroken en hopelijk gaan we de komende tijd, al dan niet met 
de motor, op vakantie in eigen land of buitenland. 
Toos en ik blijven in eigen land en gaan  3 weken naar Winterswijk. In die 3 weken ga ik van 2 
t/m 4 augustus samen met mijn vriend Danny lekker toeren in de Vulkaneiffel. Uitgangspunt is 
Daun in hotel Bikersmoment (www.bikersmoment.nl). Mogelijk is dit een alternatief voor Baton 
Rouge voor 2014, ik ga het zien en zal verslag doen. 
Ik wens iedereen een fijne vakantie en veel veilige kilometers en als je op de motor gaat, houd 

 
 
Clubavond 
Vanavond een avondritje richting Leidschendam en een ijssalon om het hoofd te koelen voor de 
terugweg. 
 
Clubweekeind 
Van 27 t/m 29 september gaan we weer aar Baton Rouge in de Ardennen. Wil je nog mee 
schrijf dan in voor 1 september as. Zoals Corrie al in de nieuwsbrief schreef hebben we deze 
uiterste inschrijfdatum geprikt, ook om het voor Baton Rouge overzichtelijk te houden. Ze weten 
dan precies hoeveel man/vrouw komen en kunnen dan de rest van de herberg aan anderen 
verhuren. Ook deed Corrie al een oproep voor een ander adres, dus weet je wat laat het weten 
en dan kunnen we daar naar kijken. 
 
Fijne vakantie en tot ziens, 
 
Sjoerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clubavond  
Dinsdag 9 juli 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. De route heb je al gekregen. IJsje is geen eisje. Er waren een paar 
oplettende lezers. 
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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 juli en augustus 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.  

33e VELUWERIT MC de Kraats  zo 14. jul 2013 09:00 – 12:30 
Kosten van deelname: € 5.00  Lokatie vertrek: Clubhuis de Kraats Horsterweg 9, 6715 CT   Ede 
0318-631255  Lengte: 100/200 km.  Omgeving:Veluwe  Info: 0343-576602  
Opmerking: route ook op GPS, incl. consumptie. Prijzen voor grootste club. verstkomende 
deelnemer en jongste deelnemer. detoercommissie@mcdekraats.nl   / www.mcdekraats.nl 
 / www.mcdekraats.hyves.nl   
 
31e INT. PEELROUTE MC Grathem  zo 28. jul 2013 09:00 – 12:00 
Kosten van deelname: € 5.00  Lokatie vertrek: Cafe-Zaal "Geraats" Markt 5, 6096 AL Grathem 
0475-451540  Lengte: 200 km.   Omgeving:Limburg + Brab. Peel + Duitsland  
Info: 0475-453353/0495-663562   Opmerking: Incl.consumptie. Vanaf invalswegen met bordjes 
"MC Grathem" aangegeven. Deze tourrit is ook voor GPS rijders via VOORinschrijving te krijgen 
op www.mcgrathem.nl. Kijk voor meer informatie op deze website. 
GPS Garmin: Ja. zie opmerking 
 
DAGRIT MAC DE HOLTERBERG - MAC "de Holterberg"  zo 4. aug 2013 08:30 – 09:00 
Kosten van deelname: € 3.00 Inclusief koffie. Duo gratis  Locatie vertrek: Clubhuis: 't Stuurhuus 
Beuzebergerweg 37, 7451  Holten  Lengte: 250   Info: www.macdeholterberg.nl    
GPS Garmin: JA 
 
MAISTOERTOCHT - MV-Wintelre  zo 11. aug 2013 09:00 – 13:00 
Kosten van deelname: € 5.00 gratis koffie  Locatie vertrek: De Rosdoek. Kerkstraat 10, 5513 AP 
Wintelre   Lengte: 200  GPS: JA  Organisator: 06-81309202 www.mv-wintelre.nl  
  
 
 
 
 

Agenda 

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

http://www.nationalemotortoerkalender.nl/
mailto:detoercommissie@mcdekraats.nl
http://www.mcdekraats.nl/
http://www.mcdekraats.hyves.nl/
http://www.mcgrathem.nl/
http://www.macdeholterberg.nl/
http://www.mv-wintelre.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 en ‘klopvastheid’ 

Klopvastheid is een term waarmee een eigenschap van de brandstof (meestal benzine) voor 
motoren wordt aangeduid. Het slaat op de mate waarin die brandstof in een brandstof-
luchtmengsel kan worden samengeperst (compressie, met de daarbij behorende 
temperatuurverhoging) zonder tot spontane ontbranding te komen. Door het onvoorspelbare 
tijdstip van spontane ontbranding ontstaat een onregelmatige loop, kloppen of pingelen 
genoemd, en op den duur schade aan de motor. 
N.B. Dieselmotoren zijn juist gebaseerd op spontane ontbranding, er is geen bougie en dus 
geen vonk aanwezig om het mengsel te ontsteken.  
 
Verbetering 
Om de klopvastheid van benzine te vergroten werd vroeger tetraethyllood (TEL) toegevoegd. 
Deze zeer giftige verbinding verhoogt het octaangetal zeer sterk en daarvoor waren slechts 
zeer kleine hoeveelheden nodig. Door het immens grote verbruik van benzine in onze 
maatschappij vormde TEL echter toch de grootste bron van loodvervuiling van het milieu. 
Een tijdje was het moeilijk om een goed alternatief voor TEL te vinden. Benzeen, dat een 
natuurlijk onderdeel van benzine vormt, heeft een zeer grote klopvastheid en kwam in de 
periode nadat TEL werd verboden in grotere hoeveelheid in superbenzine voor. Men was echter 
bang voor de gezondheidsrisico's. Tegenwoordig voegt men methyl-tert-butylether (MTBE) toe 
aan benzine. Ook deze stof is niet onomstreden, maar wel duidelijk minder gevaarlijk dan 
benzeen. 
 
Octaangetal 
De klopvastheid wordt aangegeven door het octaangetal vaak ten onrechte octaangehalte 
genoemd. Octaangetal geeft een waarde aan, de mate van klopvastheid, octaangehalte zou 
betekenen dat de brandstof octaan bevat en dat is niet het geval, dus deze uitdrukking is in dit 
verband foutief.  
Hoe hoger het octaangetal, hoe klopvaster de benzine. Het octaangetal van benzine wordt 
gemeten door de klopvastheid te vergelijken met een mengsel van het gemakkelijk 
ontbrandbare n-heptaan en het moeilijk ontbrandbare iso-octaan. Hierbij geldt per definitie dat 
de klopvastheid van n-heptaan 0 en die van iso-octaan 100 is. Naarmate het octaangetal hoger 
is, ontbrandt het gecomprimeerde benzine-luchtmengsel minder gemakkelijk spontaan. 
Klopvaste benzine, dus met een hoog octaangetal, laat een hoge compressieverhouding toe 
zonder spontaan te ontbranden en daardoor kan de motor een hoger vermogen leveren.  

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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N.B. Er bestaan brandstoffen die klopvaster zijn dan iso-octaan en dus een hoger octaangetal 
hebben dan 100.  Lpg bijvoorbeeld heeft een klopvastheid van 108-110. 
 
De motorfiets  
De fabrikant van de motorfiets schrijft een minimum octaangetal voor. Bij heel veel motoren is 
dat 95, maar ook 98 komt veel voor. In Nederland is aan de pomp Euro95 en Super98 
verkrijgbaar, waarmee deze behoefte dus wordt afgedekt. Euro95 noemen we ook vaak 
‘normale benzine’. Maar pas op, de termen ‘normaal’ en ‘super’ zijn verwarrend en niet in alle 
landen gelijk. 
In Duitsland heeft ‘Normal’ een octaangetal van 91 en is voor de meeste motorfietsen absoluut 
ongeschikt. Onze Euro95 heet daar Super, bovendien is er dan nog Super98 verkrijgbaar, dus 
er is vaak keuze tussen 3 soorten. In Engeland heet de normale benzine met octaangetal 95 
‘Regular’.  
Tank dus geen benzine met een te laag octaangetal, om motorschade te voorkomen. 
Omgekeerd, dus tanken van benzine met een hoger octaangetal dan minimaal voorgeschreven 
mag wel, maar is niet nuttig en kost meer geld. De benzinesoorten kunnen probleemloos 
worden gemengd, dus als je in Duitsland een keer per abuis ‘Normal’ in plaats van Super (95) 
zou tanken dan kun je proberen om heel rustig een aantal liters uit de tank te rijden en er dan 
Super98 (in plaats van 95) bij te tanken om snel tot een bruikbare ‘mix’ te komen. 
Sommige injectiemotoren zijn uitgevoerd met klop- of pingelherkenning. Zodra er gebruik wordt 
gemaakt van een brandstof met een lager octaangetal zal het motormanagement bij pingelen 
ingrijpen.  
 
 
 

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 1 september, vanwege eventueel vrijgeven van kamers ! Wij willen geen 

onnodige kosten maken .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:c.wetsteijn@ziggo.nl
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Tour for Life 

Zoals je waarschijnlijk gelezen hebt in de uitlaatklep ga ik een kleine duizend wielrenners vanuit 
Italië terug naar huis begeleiden. Deze mannen en vrouwen rijden deze monstertocht om geld 
in te zamelen voor Artsen zonder Grenzen. 
Mijn motormaatje Ad Jonker gaat ook mee maar dan met zijn VW-busje als ondersteuning, 
waarbij zijn motor als reserve meegaat. Om voor de AZG de kosten te drukken zijn wij op zoek 
naar een motortrailer waar twee motoren op kunnen. 
Nu voelen jullie het waarschijnlijk wel aankomen! 
Heeft één van onze leden een motortrailer te leen. Zo ja ben jij dan bereid om deze zonder 
kosten aan ons uit te lenen zodat we verzekerd zijn van vervoer van onze “reserve” motoren. 
 
Reactie graag via a.fokker@hetnet.nl 
 
 

 

mailto:a.fokker@hetnet.nl

