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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: 

 

 

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 

Template Clubblad 

 

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.11 december 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 

http://www.boreftse-motorclub.nl/
mailto:info@Boreftse-motorclub.nl
mailto:ronald.66@live.nl
mailto:c.wetsteijn@ziggo.nl
mailto:a.fokker@hetnet.nl
http://www.oxbey.nl/
mailto:info@oxbey.nl
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Voorwoord 

Beste clubleden, 

 

Ik kan er lang of kort over praten, dan maar kort. Ik ga m.i.v. januari 2014 

stoppen als voorzitter van de BMC. 

 

Na een eerder voorzitterschap van 9 jaar, daarna 9 jaar “gewoon” lid en toen 

weer 4 jaar voorzitter, draag ik het stokje nu over aan het huidige bestuur, 

waar ik heel erg veel vertrouwen in heb. 

 

Wij hebben als bestuur samen heel wat leuke dingen beleefd en behoorlijk 

wat af vergaderd, telkens weer bij iemand anders thuis. Die gezelligheid 

zullen Toos en ik wel gaan missen. 

 

Natuurlijk blijf ik lid van de club en zal ik jullie regelmatig zien op de diverse 

evenementen die de BMC organiseert. 

 

Ik wens jullie, ook namens Toos, fijne Kerstdagen en een goed en vooral 

gezond 2014 toe ……. en houdt de glimmende kant boven! 

 

Groetjes, 

 

Sjoerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bingo, dinsdag 10 december 2013, vanaf 20:30 uur. 
Sponsoring prijzen door Goedhart Motoren 
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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 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.  

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 15a, 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/
mailto:info@mcdndommel.nl
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Agenda 

 
14 jan.  Algemene Leden Vergadering + nieuwjaarsborrel 
 
Feb - schaatsen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

Afijn, dinsdagmorgen om 11 uur stonden we voor de deur van de motordealer in Freudenstadt, 
die inderdaad de nieuwe achterband (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. De monteur liet me het stukje ijzer zien dat hij in de band was 
tegengekomen, dat was niet een spijker maar een driekantig brokje van pakweg 8 mm dik en 3 
cm lang. Geen idee wat dat moet zijn geweest. In ieder geval kon ik met een goed gevoel op 
pad voor de route ‘Rondrit naar het Wijngebied Kaiserstuhl’, 306 km. De achterband had ik toch 
na de vakantie willen vervangen en vanwege de veel lagere prijs dan in Nederland heeft het me 
eigenlijk geen extra geld gekost. 
 
Natuurlijk waren we door de bandenwissel voor deze rit wel twee uurtjes  kwijtgeraakt. Dat gaf 
blijkbaar een flinke ‘impuls’ aan Geert, de koploper van deze dag, die er meteen als een speer 
vandoor ging met Jan achter hem aan. De weg was wel mooi droog, maar ik had toch geen zin 
om met een nieuwe band meteen te gaan ‘gassen’, had de route op de GPS, dus begon ik even 
rustig met René en Erik in mijn kielzog, normaal gesproken mag je verwachten dat je op een 
gegeven moment wordt ‘gemist’, en dat er ergens op je wordt gewacht, maar daar is me niets 
van gebleken. We zijn met z’n drietjes maar lekker doorgereden tot we een goed terras zagen 
met uitzicht op de weg. We hebben de 3 motoren opvallend geparkeerd en toen de telefoon 
maar gepakt. Er werd niet opgenomen, dus waren Geert en Jan aan het rijden, waar o waar?? 
Tot onze verbazing kwamen ze na een kwartier aanrijden, ze hadden gewoon de route gevolgd 
zeiden ze, en zeker 20 minuten ergens op ons gewacht, maar toen wij niet kwamen waren ze 
maar verder gereden. Allemaal dezelfde route gevolgd en elkaar niet meer gezien? Dat kan 
haast niet! Vermoedelijk heeft de Garmin van Geert toch ergens een ander weggetje genomen 
dan de apparaten van ons drietjes. Op zich niet zo vreemd, we hebben nu de types 550, 660 en 
350 in de groep, en de routes bevatten altijd wel kleine verschilletjes. In ieder geval zaten wij al 
lekker aan de koffie, jaja Geert, dat is je straf voor het niet even ‘sociaal nadenken’. 
 
De route was prachtig, met mooi weer is het Zwarte Woud een heerlijk motorgebied. We zijn er 
wel vaker doorheen gereden, met allerlei weertypes, maar echt een route over de heel kleine 
weggetjes hadden we er nog niet gereden. Een eerdere poging, een paar jaren geleden, werd 
in de kiem gesmoord doordat het toen een dag lang gruwelijk regende zodat we bijtijds een 
hotelletje opzochten, en toen het daar ook de volgende dag bar en ellendig bleek besloten we 
te ‘vluchten’ naar het noorden. Binnen een uur reden we weer in het zonnetje. Jaja, het Zwarte 
Woud heet niet voor niets zo!  
 
Hééééél lang geleden, rond 1960, had mijn vader het plan om met het gezinnetje, auto en tent, 
naar het Zwarte Woud te gaan. Dat was ook gewoon midden in de zomer, en ook toen zijn we 
weer weggegaan. De tent van mijn ouders stond in een modderpoel, de tent van mijn broer en 
mij hadden we in de kofferbak gelaten, wij bleven in de auto slapen. Ach ja, we waren nog jong 
en vlug, maar toch wel tieners van 1,80 m. lang, en de banken van de auto konden niet plat. 
Niet aan te bevelen! 
Tot ons genoegen konden we nu, ondanks alle oponthoud, toch de hele route rijden. Natuurlijk 
waren we niet erg vroeg terug, ongetwijfeld tot groot verdriet van de bediening in het hotel, 
maar we hadden in ieder geval een mooie dag gehad.  
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Ook de volgende dag hadden we prachtig weer, en konden we het 
zuidelijk deel van het Zwarte Woud verkennen. Hoeveel koekoeksklokken 
we hebben gezien weet ik niet, maar overal zie je winkeltjes waar je die 
dingen kunt kopen. Het is het handelsmerk van de streek, net als klompjes 
en molentjes in Volendam. 
 
Dat was dan ‘eind goed al goed’ in het Zwarte woud, na 3 rondritten heb je 
het gebied goed verkend. Ja, een schitterend motorgebied, maar je moet 
geluk hebben met het weer. Dat hadden we dus dit jaar, en dat maakte de 
pech van de lekke band wat goed, zodat we opgewekt aan het tweede 
deel van de vakantie konden beginnen: het Beierse Woud, aan de 
Tsjechische grens.    
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 

Onderhoud motorkleding 

Zodra de winter zijn intreden doet, worden veel motorrijders minder fanatieke rijders en staat de 
motor zomaar een paar maanden op stal. Dit is niet alleen een goed moment om de motor een 
goede onderhoud- en schoonmaakbeurt te geven, maar ook onze (leren)kleding en helm. Een 
leren pak kan nou eenmaal niet zomaar in de wasmachine en ruikt na die lange warme 
motorvakantie misschien niet meer zo lekker. 

Hoe beter de kleding of de helm demontabel zijn, hoe makkelijker te reinigen. Dat kan iets zijn 
om bij de aanschaf rekening mee te houden. 

Helm: Buitenkant reinigen: Gebruik alleen water voor het reinigen van de helm. Een klein drupje 
zeepsop kan geen kwaad maar nooit schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld glassex. Mocht 
er veel vuil op de helm zitten zoals vliegen dan is het raadzaam om de helm eerst onder een 
natte doek te laten weken. Een zachte tandenborstel kan uitkomst bieden om de moeilijk 
bereikbare delen van bijvoorbeeld ventilatie openingen schoon te maken. Smeer af en toe het 
vizierrubber in met vaseline of vloeibare siliconen. Zo blijft het vizierrubber soepel en voorkom je 
uitdroging van het rubber. 

Na het wassen kan je het helmvizier behandelen met een waterafstotend middel, water parelt er 
dan af door de windsnelheid. 
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Binnenvoering reinigen : Indien er sprake is van een uitneembare voering dan kun je die in een 
emmer water met een neutrale zeep schoonmaken (groene zeep). Wasmiddel kan evt. irritatie 
veroorzaken als je een gevoelige hoofdhuid hebt. Als de voering er niet uit kan dan adviseren 
wij om de binnenkant van de helm schoon te maken met een natte doek. In de productlijn van 
S100 kan je ook een goede interieurreiniger vinden. 

Laat de helm bij kamertemperatuur drogen.  

Kleding: Of je nu met leer of textiel rijdt, alle motorkleding heeft onderhoud nodig. Niet alle 
middelen zijn daarvoor echter even geschikt. Sommige wasmiddelen kunnen de 
productspecifieke eigenschappen zelfs aantasten, met name als het gaat om kleding met 
ademende membranen, zoals Gor-Tex. Het gebruik van de juiste reiniging- en 
impregneermiddelen is dus cruciaal. 

Er zijn producten voor de totale reiniging voor motorkleding - onderhoud: reinigen van leren 
motorpakken en motorlaarzen, producten die waterafstotend maken, producten die 
handschoenen soepel, waterafstotend èn stroef maken. Producten voor het wassen van 
technische onderkleding, ademende textiele kleding en producten die vervolgens zorgen dat de 
water- en vuilafstotende eigenschappen van de kleding worden hersteld. 

Hier een aantal tips: Neem altijd alle protectors uit het te reinigen kledingstuk (vergeet de rug 
niet). Deze zijn meestal niet bestand tegen allerlei chemische reinigingsmiddelen. 

De meeste membranen (Gore Tex, Drygate e.d.) overleven een normale wasbeurt in de 
machine niet. Niet doen dus! Altijd op de hand wassen, of met speciale wasinstructies, en niet 
centrifugeren! Er zijn speciale wasmiddelen voor kleding met membranen. Deze zeggen ervoor 
te zorgen dat het membraan blijft ademen en tevens verkleving van het membraan te 
voorkomen. 

Na het wassen de kleding zo open mogelijk ophangen bijvoorbeeld aan een klerenhanger. Als 
je na het wassen je jas en broek ophangt boven de badkuip of in de douche en je laat deze 
daar 24 uur hangen dan weet je zeker dat de kleding niet meer druipt als je deze vervolgens 
voor het drogen ergens anders neerhangt. Het kan best lang duren voordat de binnenzijde van 
de kleding door en door droog is. 

Regelmatig controleren en de kleding niet eerder in een kast hangen voordat deze 100% droog 
is. De beste controle is om de kleding even aan te trekken met korte mouwen. Dan voel je 
vanzelf of de binnenkant nog vochtig is. Als je een ongeduldig type bent kun je het droogproces 
versnellen met een föhn op de koude stand. Vooral de armen en broekspijpen kun je dan even 
lekker doorblazen. 

Na het wassen indien nodig de buitenzijde van de kleding opnieuw impregneren. 

Lederen motorkleding: Beschermende kleding van glad leer moet gedurende het seizoen 
regelmatig met een zachte borstel en/ of een vochtige doek schoon gemaakt worden. 
Hardnekkig vuil zoals ingedroogde vliegenresten kan je met water en een geschikt 
lederreinigingsmiddel (of een beetje groene zeep) verwijderen. Voor het reinigen van 
handschoenen en laarzen geldt hetzelfde. Regelmatig een complete reiniging zorgt ervoor dat 
het leder langer mee gaat. Motorkleding en handschoenen kunnen met een speciaal wasmiddel 
op de hand worden gewassen. Speciale wasinstructies worden vaak geleverd bij het product. 

Leer nooit laten drogen bij een warmtebron! Dus niet op de verwarming of in de zon. Het kan 
dus wel even duren voordat je pak geheel droog is. Houd daar rekening mee. Je kunt je pak 
dus een aantal dagen na het wassen niet dragen. Na het reinigen, als het leer droog is, 
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behandel je het leder met een verzorgingsproduct voor het verzorgen en onderhouden van glad 
leder. Deze verzorgt en impregneert het leder, zonder de poriën af te sluiten. De ademende 
eigenschap is een belangrijk kenmerk van motorkleding. Kleine kleurbeschadigingen kunnen 
weer hersteld worden. 

Deze behandeling is ook geschikt voor het opbergen van de kleding voor de winterstop. Leer 
zal na behandeling met een impregneerproduct niet compleet waterdicht zijn, maar je zult de 
regendruppels in ieder geval een hele poos kunnen afweren. Motorkleding dient opgeslagen te 
worden in een droge omgeving met constante temperatuur (kledingkast). Er wordt ook 
motorkleding aangeboden die gemaakt is van ruwleer (nubuck). Dat is in de regel rundleder, dat 
aan de nerfzijde lichtjes geschuurd is en een hele zachte vleug bezit. Nubuckleder is 
gevoeliger, kwetsbaarder dan glad leder. Dit leertype is moeilijker schoon te makenen verbleekt 
ook sneller. Daarom is het beter geschikt voor een "mooi-weer toertje", en het moet vaker 
worden schoongemaakt en verzorgd. Net als glad leder kan het probleemloos volgens de 
wasinstructie op de hand worden gewassen. 

Ingedroogde vlekken eerst met een zachte borstel verwijderen. Voeg een speciaal product toe 
aan wat water en borstel hiermee het leder schoon. Pleksgewijze natte reiniging zonder dat de 
hele combi gereinigd wordt kan vlekken veroorzaken. Dan beter met de Nubuck Gum of de 
borstel voorzichtig reinigen. Bij twijfel de combi in z'n geheel reinigen. Droog geworden zijn de 
leervezels verkleeft. Opgedroogd leder in lengte - en dwarsrichting uitrekken en kneden en 
afborstelen. Verzorg het leder hierna.Hierdoor krijgt dit kwetsbare leder de noodzakelijke 
voeding en de zeer belangrijke UV-bescherming.Voor de noodzakelijke impregnering van dit 
open leder is een behandeling met impregneerspray belangrijk. 

Behandeling van membraankleding Veel motorkledingstukken moeten voorzichtig gereinigd 
worden, anders loop je het risico de functionaliteit te beschadigen. Wees voorzichtig met het 
laten reinigen van motorkleding door stomerijen e.d. Voor membraankleding (Gore Tex, 
Sympatex etc.) heeft u een speciaal wasmiddel nodig. Dit wasmiddel is geschikt voor 
textielkleding, zuivere leren kledingen voor een textiel-leder-mix met een membraan. De 
handelswijze is dezelfde als bij glad leder: Eerst schoonmaken en dan wassen met een speciaal 
product dat hiervoor geschikt is. De beschermende werking van de membraan blijft 
onaangetast. Het gewassen textiel voor het samenvoegen volledig drogen, maar nooit in de 
droogtrommel. Aan te bevelen is na het wassen de bovenlaag van de textiel met speciale 
impregneerspray in te spuiten. Zo werkt niet alleen het membraan, maar ook de bovenkant van 
de stof waterafstotend. 

Uit LOOT infowijzer november 2013. 

 

 

 

 

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2014 


