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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. 10 november 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 

Zo langzamerhand is het jaar 2013 weer ten einde met het ongeluksgetal is het magische 
woord van het jaar: crisis één van de opvallende dingen waar iedereen het over heeft. 
Iedereen? Nee hoor er zijn ook personen die zich druk maken over pepernoten die in oktober al 
in de schappen liggen en vergeet dan vooral onze arme kindervriend “zwarte piet” waarbij het 
zelfs zo ver gaat dat de “gekleurde” knecht geen gouden oorbellen mag dragen in de 
vrijgevochten stad Amsterdam. In de jaren 60 van onze vorige eeuw lagen hippies te slapen op 
de Dam en werd er gedemonstreerd tijdens de kroning van onze oude koningin maar helaas 
zijn ze zo ver doorgeschoten in het zogenaamde racisme dat er zich druk maken over een 
eeuwenoude kindervriend. Over druk gesproken het bestuur van vier man/vrouw is al op zoek 
voor dingen die we eventueel kunnen doen in het jubileumjaar 2014. Slipcursus, trailrijden, 
lazergamen, smullen van een lekker buffetje van Jaap/Joop zijn tot nu enkele dingen die bij ons 
door het hoofd schieten. We zijn zelfs al op zoek naar een nieuwe locatie voor het september 
weekend en dan nu een keer in Nederland. In Vorden bevindt zich een groepshotel in een 
voormalig klooster die Corrie en ondergetekende toevallig afgelopen zondag tijdens een 
vrijwilligersfeestje van de Graafschaprijders bezocht hebben. De vraag is natuurlijk wel of het 
verblijf een beetje in ons budget zal passen, uiteraard houden we jullie op de hoogte via onze 
Uitlaatklep. Voor aankomende maand staat de vertrouwde bingo weer op de planning waarbij 
de echtgenoten/vriendinnen van harte welkom zijn. Onder genot van een hapje en drankje 
serieus nummertjes wegkrassen en misschien overladen met prijsjes naar huis gaan is die 
avond gegarandeerd gezellig. De eerste clubavond van het nieuwe jaar word weer gebruikt 
voor de algemene ledenvergadering waarbij de dingen van het afgelopen jaar weer even 
gememoreerd (handig hoor die spellingcontrole) worden en de vele dingen voor het 
jubileumjaar ter sprake zullen komen. Wil je invloed in deze beslissingen kom dan 14 januari 
langs voor de Nieuwjaar borrel en uiteraard de vergadering. 
 
Graag tot volgend maand 10 december voor de Bingo 
 
Jullie toercommissaris André Fokker 
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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 november en december 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.  

20E SINTERKLAASTOER - VAMC de Graafschaprijders  zo 24. nov 2013 09:00 – 12:00 
Kosten van deelname: € 5.00  Locatie vertrek: Clubhuis VAMC de Graafschaprijders Eikenlaan 
2a, 7251 LT  Vorden/ Kranenburg  Lengte: 130 km   Info:5756518 www.vamc.nl  Opmerking: 
Voor iedere deelnemer na afloop een chocoladeletter of speculaas.  GPS Garmin: JA 
 
39E WILDRIT - MC Keizer Karel  zo 8. dec 2013 
Kosten van deelname: € 5,00  Locatie vertrek: Cafè Zaal de Markies Graafseweg 600, 6603 CM 
Alverna (Wijchen)  Lengte: 150 km   Info: www.makeizerkarel.nl  GPS Garmin: JA 
 
SNERTRIT MC D’n Dommel  zo 22. dec 2013 09:00 – 12:00 
Kosten van deelname: € 5.00  Lokatie vertrek: Café D'n Dommel Markt 15-A  5492 AA  St. 
Oedenrode 0413-473979 Lengte: 200 km. Info: 0413-474691  Opmerking: Route op A4 & GPS. 
Voorinschrijving GPS op info@mcdndommel.nl   Gratis 1 consumptie  GPS Garmin:Ja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.nationalemotortoerkalender.nl/
http://www.vamc.nl/
http://www.makeizerkarel.nl/
mailto:info@mcdndommel.nl
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Agenda 

 
10 dec. Bingoooooooooooooo 
 
14 jan.  Algemene Leden Vergadering + nieuwjaarsborrel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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Tour for Life 2013 

Al jaren doe ik vrijwilligerswerk bij het Motor Begeleiding Team en mede dankzij de opgedane 
ervaring werd ik gevraagd om als motorbegeleider mee te doen met de Tour For Life. 
De tour for Life is een spectaculaire wielertoertocht van Italië naar Nederland voor Artsen 
zonder Grenzen. 64 teams, bestaande uit zes tot negen renners, fietsen acht loodzware 
etappes door zes landen. Onderweg beklimmen zij onder meer de Col du Lauaret, Col de la 
Croix de Fer en Col de Madeleine. Ook de legendarische Alphe d’Huez zit op de route. Elk team 
haalt minstens 15.000 euro op voor Artsen zonder Grenzen. Onder het deelnemersveld 
bevinden zich enkele prominente figuren. Zo rijden Maarten Ducrot en Tim Krabbé enkele 
etappes mee. 
 
Bijna 600 wielrenners stonden zondag 1 september aan de start van deze wielertoertocht voor 
dit bijzondere goede doel. Zij reden in acht dagen 1250klilometer en onze taak was om als 
motorbegeleider de ogen en oren te zijn voor de organisatie. Gedurende de acht dagen reden 
er negen teams van twee motorrijders over het parcours om de veiligheid van de toerrijders te 
garanderen. Voor het  motorteam hadden we ook mijn motormaatje Ad gestrikt als bestuurder 
van de ondersteuningswagen waarbij ook twee reserve motoren werden meegenomen die 
achteraf hoog nodig waren. In samenwerking met twee motorambulances en uiteraard enkele 
bezemwagens werd het voor ons een drukke bezigheid. Al bij de eerste Col was er een 
onfortuinlijke renner die zich danig had vergist in de afdaling en dus op een pijnlijke manier 
onderuit ging. Al snel werd de omgeving beveiligd door het motorteam en werd de renner met 
behulp van de eigen ambulance de berg af getransporteerd en beneden overgedragen aan de 
lokale ambulance  om hem verder te naar het ziekenhuis te brengen waar hij behandeld werd 
voor zijn botbreuken. Zodoende werd het voor ons al een goede start voor de broodnodige 
begeleiding waarbij wij zelfs op de Alphe d’Huez assistentie verleende aan een Franse renner 
die ook onderweg “afgestapt” was. De wielerteams werden door de organisatie voorzien van 
een tracker en een gps die ervoor zouden zorgen dat het verloop van de tour af en toe voor 
problemen zouden zorgen. Met name het gps werd verkeerd gebruikt wat veelvuldig verkeerd 
rijden veroorzaakte en mede daardoor werden wij ingeschakeld tot richtingaanwijzers. Hier en 
daar werden we steeds creatiever met deze taak waarbij we zelfs op het boerenverstand van de 
renners gingen vertrouwen. Blijkbaar zijn wielrenners niet bekend met doodgewone 
verkeersborden en reden zij hier gewoon een rijksweg op  
 

Dus hier maar even in de schaduw 
staande de overige renners gewezen op 
de route die dus gewoon naast de 
rijksweg verder ging. Bij ander punten 
werd er ook gebruik gemaakt van, door 
de organisatie uitgedeelde, routepijlen 
die achteraf veel te klein waren en 
daardoor alweer verkeerd rijden 
veroorzaakte wat al snel door de teams 
werd gecorrigeerd. Dankzij de 
verstrekte tracker kon een team een 
verdwaalde renner oppikken die een 
vijftiental kilometer verkeerd was 
gereden. De tracker werd vanuit 
Nederland gevolgd en daardoor werd 
het team erop gewezen dat er een 

verdwaalde renner was en werd het onze taak om het verdwaalde schaap weer terug te 
brengen naar zijn kudde. Over dieren gesproken die zijn we tijdens de toer veelvuldig op onze 
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weg tegengekomen. Vele schapen, koeien, ezels en zelf een dood gereden das leverde 
fotogenieke situaties op.       
                 

 
                              
De acht etappes waren mede dankzij het mooie weer uitermate gaaf om te rijden en waren 
gebaseerd op wielerklassiekers of delen van meerdaagse profrondes waarvan ik persoonlijk de 
eerste twee dagen door de Franse Alpen het mooiste vond. 
 
Op de derde toerdag was één van de collega’s bij het voorbijrijden van een kleine file in 
aanraking van een Française gekomen wat resulteerde dat een reservemotor in gebruik werd 
genomen. De zesde etappe voerde ons door de graanschuur van Parijs, een vlakke route door 
prachtig verlaten gebieden met als einddoel Lac de Madine waar vele Amerikaanse 
gedenktekens staan van de Eerste wereldoorlog wat voor mij een reden was voor een klein 
uitstapje na het werk voor de tour. Ten zuiden van Lac de Madine bevind zich op een bergtop 
het Montsec American Monument wat het landschap domineert met een adembenemend 
uitzicht rondom. In de buurt bevindt zich ook het 1e wereldoorlog begraafplaats St Mihiel waar 
zich de graven bevinden van 4153 gesneuvelde Amerikaanse militairen een, zoals gewoonlijk, 
strak onderhouden Cemetery met als middelpunt een zandstenen Amerikaanse adelaar. De 
zevende toerdag ging over het beroemde parcour van Luik-Bastenaken-Luik en had als 
einddoel een mooie camping die enkele kilometers ten noorden van Baton Rouge lag, de bij 
ons overbekende motorherberg in Vielsalm. Iedere avond werd er een voedzame maaltijd 
verzorgd en bij de één na laatste dag werd er een BBQ georganiseerd maar daar had ik nou net 
geen zin dus de motor gepakt en even terug gereden naar Vielsalm om daar de lokale frituur te 
plunderen en een lekkere vette hap te scoren 
 
Gedurende de toer stonden een groot aantal vrijwilligers borg voor een goed verlopen Tour for 
Life. Niet alleen de motorrijders waren druk vol maar ook onder andere de massageploeg 
hadden hun “handen” vol. Andere onderdelen die veel werk hebben verzet gedurende de acht 
dagen zijn de ploegen die het eten hadden verzorgd, voor een kleine 900 man/vrouw ontbijt én 
warm eten maken is niet echt een eenvoudige taak en dan heb ik nog niet over de afwas. Voor 
volgend jaar is de datum al reeds gepland en of ik dan weer in de motorploeg zal toetreden is 
dan de vraag want de animo is hoog maar gezien mijn ervaring in het koken in het groot is er 
voor mij een hele goede alternatief. 
 
Overigens het totale sponsorbedrag ten bate van de Artsen zonder Grenzen was dit jaar het 
grote bedrag van €1.289.299,00 waarbij het team van Boskalis Team4Life de grootste inbreng 
gaf van €101.372,00 en als individuele rijder/sponsor had Jan de Wilde in zijn eentje het bedrag 
van € 13.963,51 bijeen gesprokkeld. 
 
André Fokker 
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Blacky Bandit 

En na de ‘ontboezemingen’ in het vorige clubblad dan nu het vakantieverhaal. 
Vorig jaar hadden we een ‘moeizame’ reis naar Andorra, waarbij op de heenreis 3 makkers naar 
huis terugkeerden en René en ik verder gingen. De oorzaak van deze splitsing was Geert, die 
niet fit was, maar ook zei dat hij de reis veel te ver vond. Om problemen voor dit jaar te 
voorkomen kwam hij zelf in het najaar van 2012 met het voorstel om in 2013 naar het Beierse 
Woud te gaan. Dat vonden we allemaal wel prima, en aan mij de taak om dit uit te werken en te 
boeken bij VrijUit. 
Wel, dat bleek niet zo  moeilijk te zijn, het eindresultaat werd: door de Eifel naar een hotel in 
Kattenes (Moezel), dan de VrijUit reis Zwarte Woud-Zuflucht (4 nachten), dan in 1 dag naar het 
Beierse Woud, ook een VrijUit-reis van 4 nachten, dan via midden Duitsland met een 
overnachting in de buurt van Würzburg naar het Siegerland. Totaal 11 of 12 nachten, waarvan 
de eerste 9 al meteen te boeken. De laatste overnachtingen ter plaatse te regelen, het aantal 
afhankelijk van het weer. Via VrijUit werden we op deze manier voorzien van een flink pak 
mooie routes, zodat we niet veel zelf hoefden te knutselen.  
 
We konden weer verzamelen bij ‘Het Anker’, pompstation aan de A2 in Limburg, waar we zoals 
gebruikelijk weer even met ‘een bakkie’ kletsten om dan de (door ons aangepaste) route voor 
de eerste dag op te pakken: via Maastricht, langs de Belgische grens naar het oosten en met 
een boog door de Eifel naar hotel Langen in Kattenes, dat niet ver van Koblenz ligt, een aardig 
dorpshotelletje met veel Nederlandse gasten. Gelukkig konden we uit de buurt van de regen 
blijven, we waren op tijd weg uit Limburg en België waar de lucht grauw begon te worden. Het 
was half augustus, maar warm was het niet! 
 
De tweede dag was de route van VrijUit van Kattenes naar Zuflucht, via de Hunsrück 
(Kastelaun, Kaiserslautern) naar de Franse grens, en na een puntje Frankrijk weer naar 
Duitsland om in de buurt van Baden-Baden de Schwarzwaldhochstrasse op te pakken. Een 
mooie route van 344 km, waarbij men zoals gebruikelijk wat bezienswaardigheden vermeldt, 
o.a. bezoek aan een slot waar je natuurlijk helemaal geen tijd voor hebt als je de volledige route 
wilt rijden. En wij hadden daar al helemaal geen tijd voor want toen ik Blacky van de middenbok 
afduwde bleek de achterband lek te zijn. Helemaal leeg! Getverderrie, de eerste keer een lekke 
band sinds ik een jaar of 18 geleden weer ben begonnen met motorrijden, en dan net op een 
moment dat ik niet op mijn best was. Afijn, het is het jaar 2013 nietwaar! Het lek was snel 
gevonden, maar het stukje ijzer dat je kon zien zitten was er met geen mogelijkheid uit te krijgen 
zonder de band ernstig te beschadigen. Ik besloot het dan maar naar binnen te duwen en ging 
vervolgens aan de slag met mijn reparatiesetje. Na een prop te hebben gezet kon ik de band 
oppompen met een bij de stalling aanwezige luchtslang en we gingen op pad. Helemaal goed 
voelde ik me daar niet bij, maar ja, je moet keuzes maken: het was zondagmorgen dus dan ben 
je snel klaar met alternatieven……………………. Afijn, de band bleef vol en we kwamen op tijd 
aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natur und sporthotel Zuflucht  was een jeugdherberg die pas is verbouwd tot een goed hotel. 
Het hotel ligt vrij hoog, in de winter zal het wel druk bezocht worden door wintersporters, maar 
de sportieve klandizie in de zomer (wandelaars, fietsers/mountainbikers en motorrijders) is nog 
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niet echt wakker geschud, zij hebben dit hotel nog niet ontdekt. Er is niets mis met dit hotel, 
maar het ligt niet in de bewoonde wereld en er waren nauwelijks gasten, dus niet erg gezellig 
voor een individuele reis. Het was duidelijk dat het personeel meteen naar huis ging als wij de 
eetzaal en de bar gingen verlaten, op een gegeven moment had iemand van de bediening zelfs 
de jas al aangetrokken om ons wat te ‘stimuleren’.  
 
De volgende dag, maandag, stond de ‘Rondrit Noord Schwarzwald’ op het programma. Ik was 
meteen naar de motor geweest, de achterband was nog hard, maar ik besloot toch om een 
nieuwe band te laten monteren. Hier waren alle mogelijkheden in de buurt aanwezig en we 
hoefden nog niet naar een volgend hotel. Via Internet was snel een adresje gevonden, de 
gewenste band was niet op voorraad maar zou dinsdagmorgen 11 uur aanwezig zijn. 
Uitstekend, we gingen op pad voor de rit. Het was mooi weer geworden en de route was fraai, 
dus niets kon ons humeur bederven………. Nou ja, niets? Een langzaam leeglopende 
achterband kon dat natuurlijk wel, dus ik liet mijn tempo al wat zakken in de hoop zonder mijn 
handen vuil te maken het hotel weer te halen, maar dat zat er niet in, er moest weer worden 
ingegrepen. Ik heb een klein handpompje bij me en natuurlijk ook nog de ongebruikte CO2 
patronen, maar het toeval wilde dat we net een werkplaatsje passeerden waar wat motorfietsen 
stonden. Daar had men een compressor staan waarmee ik de band weer op spanning bracht. 
Helaas, het siste nu toch behoorlijk, dus dat werkte niet. Ik besloot om een nieuwe prop te 
zetten, dat was snel gebeurd, jaja…...ik ga al routine krijgen……. , de man kreeg een fooitje van 
me voor zijn medewerking, en we konden de laatste 30 km terug naar het hotel gaan doen. 
Voor de veiligheid heb ik toch maar heel rustig gereden, helemaal vertrouwen in de reparatie 
had ik niet meer. 
 
Afijn, dinsdagmorgen om 11 uur stonden we voor de deur van de motordealer in Freudenstadt, 
die inderdaad de nieuwe band (Michelin Pilot Road-3) klaar had staan. Wij gingen op een 
nabijgelegen terras in het zonnetje koffiedrinken, het klusje was zo klaar (en veel goedkoper 
dan bij een dealer in Nederland) en we konden op pad voor de route ‘Rondrit naar het 
Wijngebied Kaiserstuhl’. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep 

Volgend jaar bestaat onze motorclub 40 jaar. Wie heeft er een idee of meerdere om dit jubileum 

te vieren. Denk er vast eens over na en laat het ons, het bestuur, weten. 

 

 


