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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 

     

IBAN: NL97 INGB 0002 1913 47 

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. 40 

NR.1 januari 2014 - 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 

 
Voor allen een goed en gezond 2014! En natuurlijk veel veilige kilometers gewenst. 
 
 
Daar zit het bestuur dan aan de vooravond van een 40-jarig jubileumjaar. De eerste uitgave 
van ons clubblad met een oproep naar de Algemene Leden Vergadering te komen om mee te 
beslissen over de invulling van festiviteiten. 
 
 
De 13 is uit het jaartal, dus hopen we op een beter en mooier jaar waarin we toch weer een 
kampeerweekend willen organiseren en op zoek gaan naar een nieuwe locatie voor het 
septemberweekend. Naast dit natuurlijk weer het schaatsen in februari, zie verderop in dit 
clubblad en de grote ritten als de Kaasstadrit en Hemelvaartrit. Voor de liefhebber van een ijsje 
hebben we de ouderwetse zomeravondritten. 
 
 
Over enkele weken is de motorbeurs 2014 in Utrecht alweer een feit. Velen van jullie zullen 
elkaar daar ook weer zien om voor te proeven voor een vakantie of motorplezier of gewoon 
brommers  kijken.  
 
 
Waarom willen we zoveel mogelijk leden op de ALV zien? 
Onze voorzitter, Sjoerd, is aftredend en niet herkiesbaar. We zijn dus op zoek naar een nieuw 
bestuurslid.  
 
 
Waarom willen we zoveel mogelijk leden op de ALV zien? 
Om festiviteiten te organiseren hebben we ideeën nodig! We kunnen nog wel wat leuke ideeën 
gebruiken, maak gebruik van je spreekrecht. 
 
 
Graag zien we jullie op dinsdagavond, 14 januari, op de ALV. De vergadering begint, na de 
ontvangstkoffie, om 20:30 uur, in de zaal boven van Café “Custwijc”. 
 
 
Het bestuur 
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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 

 

 
 

Goedhart Motoren 

 

Europaweg 1d 

2411 NE  Bodegraven 

Tel. 0172-65 00 05 

Fax: 0172-61 23 48 
 

mailto:Gerjo@dejongalphen.nl
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De Toerhoek 

 Hier volgen voor de maand januari en februari 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.  

Dé Noordelijke Motorbeurs Groningen 
Dé Noordelijke Motorbeurs is gestart in 1996 en is een jaarlijks terugkerend evenement. De 
beurs is inmiddels uitgegroeid tot één van de grotere motorbeurzen van Nederland. 
Op de beurs presenteren ca. 110 bedrijven en organisaties hun produkten en diensten. Naast 
de vele nieuwe en gebruikte motoren kunt u verder o.a. vinden kleding, accessoires, toerisme, 
verzekeringen, rijopleidingen, gehoorbescherming en gereedschappen. Daarnaast zijn er 
diverse organisaties en (overheids) instanties aanwezig zoals de Politie en de MAG. Via de 
standhouders zijn de meeste motormerken vertegenwoordigd waaronder Suzuki, Kawasaki, 
Honda, Yamaha, BMW, Triumph en Harley-Davidson. 
 
Data en openingstijden 
Vrijdag 17 januari 2014 van 18.00 tot 22.00 uur 
Zaterdag 18 januari 2014 van 10.00 tot 18.00 uur 
Zondag 19 januari 2014 van 10.00 tot 18.00 uur 
 
Locatie: Dé Noordelijke Motorbeurs wordt gehouden in de MartiniPlaza aan de Leonard 
Springerlaan 2, 9727 KB te Groningen. Dit complex ligt direct naast de A7 (Groningen-
Drachten) en is daarom gemakkelijk te bereiken. (zie Martiniplaza) 
 
Entreeprijzen 
Volwassen: kassa € 12,- 
65+: kassa € 6,- 
Kinderen t/m 12 jaar gratis     http://www.denoordelijkemotorbeurs.nl 
 
MOTORbeurs Utrecht 
Wat een motor is hoeven we je gelukkig niet uit te leggen. En dat je op een motorbeurs heel 
veel en alles en nog veel meer over motoren kunt vinden hopelijk ook niet. We zijn natuurlijk de 
mooiste, grootste, leukste en gezelligste motorbeurs van Nederland. En daarom vertellen we je 
maar wat er allemaal te vinden en te doen is op MOTORbeurs Utrecht.  
 
MOTORbeurs Utrecht is van donderdag 20 t/m zondag 23 februari 2014 in Jaarbeurs Utrecht. 
Zet het in je agenda! (Als je die hebt natuurlijk, anders vraag je een vriend die wel een agenda 
heeft om dat te doen.) 
 
Openingstijden 
Je bent van harte welkom op MOTORbeurs Utrecht 2014. De beurs is van donderdag 20 t/m 
zondag 23 februari 2014. 
Donderdag 20 februari 10:00 - 22:00 uur 
Vrijdag 21 februari 10:00 - 22:00 uur 
Zaterdag 22 februari 10:00 - 18:00 uur 
Zondag 23 februari 10:00 - 18:00 uur 
 

http://www.nationalemotortoerkalender.nl/
http://www.denoordelijkemotorbeurs.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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Agenda 

 
14 jan. Algemene Leden Vergadering + nieuwjaarsborrel 
 
20-23 feb. Motorbeurs Utrecht 
 
2 mrt.  Schaatsen, De Uithof, Den Haag 
 
 
 

 
 

Blacky Bandit 

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. Als afscheid van het ‘Schwarzwald’ nog even een leuk plaatje. 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Voor het verplaatsen van het Zwarte Woud naar het Beierse Woud hadden we één dag 
uitgetrokken. Natuurlijk is het een heel eind van Zuflucht naar Neukirchen beim Heiligenblut, 
ongeveer 500 km, dat doe je niet even over de kleine weggetjes. Het eerste stuk, langs 
Stuttgart namen we daarom de autobahn, maar we wisten niet dat deze tot München één grote 
bouwput was met continu versmallingen waar je 80 mocht rijden, maar dat vanwege het zware 
vrachtverkeer vaak niet eens kon halen. Dat schoot dus ook niet op, van echte tijdwinst ten 
opzichte van de doorgaande provinciale wegen was absoluut geen sprake. En af en toe een 
leuk stukje over een klein weggetje zat er al helemaal niet meer in. Kortom: het werd een lange 
dag over drukke, saaie wegen, maar gelukkig kwamen we toch om een uur of 7 bij het hotel 
aan.  
 
Het ‘Burghotel Am Hohen Bogen’ is een groot en mooi hotel, met honderden gasten. We kregen 
twee kamers in een ‘huisje’ op een meter of 50 afstand van het hotel toegewezen, en die waren 
niet verkeerd. Ook het eten, zowel het ontbijt als het diner in buffet-vorm, was uitstekend. 
Helaas kon je de motoren niet bij het huisje parkeren, en ook de grote, lager gelegen 
parkeerplaats in de openlucht was geen aantrekkelijk alternatief: gezien het af en aanrijden van 
auto’s was daar de kans dat men en motortje over het hoofd zou zien echt wel aanwezig, een 
lekker ‘motorhoekje’ was er niet. Dus kozen we (tegen betaling) voor de grote parkeergarage 
die nog lager, onder de parkeerplaats lag. Daar hadden we een prima plek, maar naar de 
kamer toe was een hele klim via pakweg 80 traptreden. Ach, dat is wel eens goed voor een 
mens….. dacht ik……. maar als je na een lange dag op de motor die trappen gaat nemen dan 
is het net of je laarzen vol met lood zitten. 
 
De eerste route ging naar het noordwesten, de tweede naar het zuidwesten, en de derde in de 
vorm van een langgerekte 8 langs de Tsjechische grens. In het Zwarte Woud reden we allerlei 
kleine weggetjes waar nauwelijks autoverkeer was, maar die waren hier amper aanwezig. Hier 
waren het veelal wat grotere en drukkere wegen, wel van een prachtig wegdek voorzien, maar 
toch minder leuk om te rijden. Om van één van de mooiste motorrijdersdomeinen van Duitsland 
te spreken, wat het roadbook doet, dat gaat ons te ver. Wat heb je aan prachtige wegen met 
fraaie vergezichten als dat veelal doorgaande wegen zijn met veel autoverkeer? Nee, het viel 
ons tegen, als je toch in de buurt bent dan is het wel leuk, maar om er vanuit Nederland 
helemaal naar toe te rijden zou ik niet aanbevelen, dichterbij heb je veel mooiere locaties. Nou 
moet ik wel bekennen dat we de derde route niet hebben gereden, het was die dag werkelijk 
‘takkenweer’, het hoosde van de regen. Ik heb het idee dat dat de mooiste route was, maar wij 
zijn in het hotel gebleven: zwembadje, tafeltennis, biljartje, koffie, krantje… ach, gewoon een 
hangdag natuurlijk. Eigenlijk was dat dagje verplichte rust voor mij een geluk bij een ongeluk, 
want ik was die dag kotsmisselijk, heb overgegeven en had ook echt niet een motorrit willen 
maken. Een ziektedag op een motorreis heb ik in al die jaren ook nog niet meegemaakt, maar 
ja, het was tenslotte nog steeds 2013 nietwaar! Dat kon er ook nog wel even bij. Nee, het kwam 
niet door het eten in het hotel, dat was echt goed, ik vermoed dat het komt door het water in 
mijn veldflesje. Ik had de laatste dag verzuimd om dat te verversen. Thuisgekomen heb ik het 
veldflesje uit de koffer gehaald, dat ga ik niet meer gebruiken, bij iedere pomp koop je immers 
flesjes fris water, dus die ouderwetse gewoonte moet ik maar eens afschaffen. Ik hoor al 
iemand zeggen: ‘beter laat dan nooit…… ‘. O, dat was mijn dochter die op vakantie ‘overal in de 
wereld’ zit en nooit, absoluut nooit water uit de kraan of veldflesje drinkt. Altijd een flesje water 
of cola. 
 
Vóór vertrek uit Neukirchen keken we even op de Duitse buienradar. We zagen een scherpe lijn 
lopen van oost naar west, ten zuiden daarvan waren er zware regenbuien, ten noorden ervan 
was het droog. Wij waren van plan om richting Würzburg te gaan dat lag maar net boven de lijn. 
We namen nog even een veel noordelijker route in overweging, maar besloten om het maar te 
gokken en naar het westen te gaan. Daardoor konden we gewoon de VrijUit-route naar 
Würzburg aanhouden en dat bleek een prima route te zijn die ons snel naar het westen bracht. 
We hadden thuis in onze Garmins al wat leuke hotelletjes opgenomen, en het eerste was een 
heel eenvoudig dorpshotelletje, bijna tegen Würzburg aan. Voor ons een prima plekje voor een 
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nachtje, en erg voordelig. De eigenaar snelde al meteen naar buiten, bang dat we weer verder 
zouden rijden misschien, en voor ‘overtuigingskracht’ had hij al wat flesjes bier meegenomen. 
Dat was dus snel geregeld, de motoren in een grote schuur en klaar. 
 
Voor de volgende dag hadden we een vlotte route uitgezet tot Bad Laasphe (bij Siegen), onze 
bedoeling was om daar nog twee nachten te blijven. In het voorjaar waren we daar al geweest 
toen we de reis ‘Siegerland’ van VrijUit deden. Die reis was ons heel goed bevallen, mooie 
routes ter plekke en een mooie route terug naar Nederland, daarvan konden we best wat ‘in de 
herhaling’ gooien. Bijna bij Bad Laasphe gekomen pakten we eerst nog een flink stuk van een 
dagroute op, maar die werd halverwege grondig geblokkeerd door wegwerkzaamheden waar 
we echt niet langs konden. Via de Garmin zagen we een kleine weg door de bossen die ons 
probleem zou kunnen oplossen, want veel tijd voor de logische omweg hadden we niet meer. 
Dat was inderdaad een leuk weggetje, maar toen we al een flink eind op weg waren waardoor 
omkeren ongewenst was, hield het asfalt op en werd het een bospad, duidelijk niet meer 
bedoeld voor ‘normaal’ verkeer vanwege de losse bovenlaag. De boswachter met zijn Jeep, of 
de boer met zijn trekker… akkoord….. maar een gewone wegmotor? We besloten het toch te 
proberen, want het was nog maar een paar kilometer tot de grote weg. Gelukkig werd het pad 
niet al te slecht, erger dan af en toe een ‘kwispelende kont’ werd het niet, en we bereikten het 
hotel in Bad Laasphe nog op een mooie tijd.  
 
Dat hotel hadden we, in tegenstelling tot het voorjaar, nu niet geboekt. Eind augustus, het 
hoogseizoen voorbij dachten we, wisten wij veel…… Het was hartstikke druk in het plaatsje, de 
volledige grijze golf was er neergestreken, allemaal ‘oudjes’, van mijn leeftijd dus. Volgens de 
receptie was dit juist de drukste periode van het jaar! Ook een hotel even verderop had geen 
plek, en nog een ander ook niet. We besloten om niet verder in de plaats rond te rijden, maar 
via de Garmin buiten de plaats te gaan zoeken. Dat lukte gelukkig al snel, het heel rustig 
gelegen Hotel im Auerbachtal in Feudingen, een kilometer of 10 westelijker, had nog twee grote 
kamers op de derde verdieping beschikbaar. Die waren duidelijk niet zo in trek bij ouderen, want 
er was geen lift en wel een smal trappetje van 2 naar 3, maar het waren prachtige (zolder) 
kamers. Echt goedkoop kan ik dit hotel niet noemen, maar het was uitstekend.  
 
Met ons motorgroepje troffen we prachtig weer, we hebben nog een mooie dagroute van VrijUit 
gereden en na onze 2 nachtjes hebben we afscheid genomen van de vriendelijke mevrouw die 
het ons erg naar de zin had gemaakt. Gezien onze goede ervaringen heb ik daar later (oktober) 
een lang weekend voor mijn vrouw en mij geboekt (met de auto). 
 
In deze vakantie reed ik met mijn Garmin 350, die het qua route niet altijd eens was met de 550 
en 660 van de anderen. In plaats van de werkelijk bedoelde route langs de waypoints deed de 
350 af en toe een ‘heen en weertje’ naar een waypoint om dan weer terug te keren op de grote 
weg en daarop weer verder te gaan. Ook het ‘vermijden van U-bocht’ loste dat niet op. 
Bovendien waren er duidelijk nog andere ‘kinderziekten’ aanwezig, bijvoorbeeld het moeizame 
opnieuw oppakken van de route als je er even af ging en daardoor een waypoint wilde 
overslaan, waardoor ik nog niet echt vrolijk van het apparaat kon worden, maar gezien de gang 
van zaken in het verleden van de anderen met een 660, had ik er alle vertrouwen in dat Garmin 
met een aantal software-updates dat wel zou corrigeren.  
 
Een ander probleem in algemene zin dat me al eerder was opgevallen, was de onduidelijkheid 
over het gebruik van het micro-SD kaartje en problemen bij het verwijderen van routes: je denkt 
ze verwijderd te hebben, maar ze komen steeds weer terug. Daar kom ik volgende maand op 
terug.  
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Abonneren 

Wisten jullie dat je jezelf kunt abonneren op de site van de BMC? Zodra er een nieuw bericht 
wordt gepost, ontvang je automatisch een email. Misschien handig om eens te proberen. 

 

Nieuwe post opBMC | Boreftse Motorclub  

 

Nieuwsbrief Januari 2014 

byBMC-admin 

Algemene Leden Vergadering Dit jaar bestaat onze club 40 jaar. Het bestuur wil dan ook 

zoveel mogelijk ideeën voor 1 of meerdere festiviteiten op de ALV bespreken. Kom ook en 

beslis mee! Onze voorzitter is aftredend, daarom zoeken wij een nieuw bestuurslid. Wie wil 

het bestuur komen versterken? Er heeft zich gelukkig al 1 […] 

Lees meer over dit bericht 

BMC-admin | januari 10, 2014 om 10:47 am | URL: http://wp.me/p4a9mS-2K 

Reactie  

Bekijk alle reacties 

  

Abonnement Opzeggen om geen post meer te ontvangen van BMC | Boreftse Motorclub. 

Verander je e-mail instellingen in Beheer abonnementen.  

Problemen met klikken? Kopieer en plak deze URL in je browser:  

http://www.boreftse-motorclub.nl/nieuwsbrief-januari-2014/ 
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