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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 

     

 

IBAN: NL97 INGB 0002 1913 47 

Voorzitter: 

Rene Nederhoff       nederhoff@mail.com 

 

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. 3 maart 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 

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 

Van de Voorzittert 
 

Het was gezellig 2 maart op de uithof in Den Haag. Dertien mensen melden zich voor het 

jaarlijkse schaats activiteit van de BMC. Er werden vele rondjes geschaatst in diverse tempo,s 

en de spiertjes lieten snel voelen dat ze lang niet waren gebruikt. Dus gelukkig was er ook een 

koek en zopie dus lieten we hete chocolade melk met slagroom goed smaken en konden de 

spieren weer tot rust komen. 

Van ons zullen er weer zijn die op de motor beurs in Utrecht zijn geweest. Ik heb er weinig over 

gehoord maar of er iets nieuws te zien was zal ik spoedig wel van jullie horen. Ook is de beurs 

ideaal om voor een scherp prijsje kleding helmen of andere zaken te scoren of nieuwe vakantie 

plannen te maken. 

Terwijl ik dit zit te schrijven op zondag morgen staat de zon al redelijk hoog en zijn de 

weersvooruitzichten meer dan goed. Ik kan begrijpen dat vele van ons de kriebels hebben om 

er weer na lange tijd op uit te gaan met de motor die al zo lang staat niets te doen onder dat 

stoffige kleedje. De een gaat niet omdat de motor uit de verzekering is en een ander stapt op en 

gaat een rondje maken. 

Let voor de eerste keer goed op bandenspanning en start rustig om weer even te wennen aan 

het rijden. Ook de andere weggebruikers zijn die motoren niet meer gewend en moeten ook 

daar weer aan wennen. 

Het motor seizoen komt eraan dus we gaan een mooie tijd tegemoet. Als je tijd hebt om te 

rijden, pak die dan want het jaar is zo weer voorbij. 

Groetjes Rene Nederhoff 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kamperen 

Vier dagen kamperen, aansluitend op de Hemelvaartrit. Dus van donderdag 29 mei t/m zondag 
1 juni. Verdere info volgt. 
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Agenda 

21 april Kaasstadrit 
 
29 mei Hemelvaartrit  
 
 
 

            
                   
 
 
 
              
 
               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 maart en april een enkel advies voor een 
toerrit. Let op dit zijn adviezen, wil men andere ritten rijden dan verwijs ik jullie naar de internet 
site www.nationalemotortoerkalender.nl en www.LOOT.nl Op deze sites vind je de complete 
toerlijsten met alle gegevens.  

GANZENRIT - Enterse MC  zo 16. mrt 2014 09:00 – 11:00 
Kosten van deelname: € 6,00  Locatie vertrek: Klubhoes Krompatte 4, 7468 AS  Enter  
Lengte: 200 km  Info:06-27861044 www.entersemotorclub.nl  GPS Garmin: JA 
 
35E LENTERIT - MV Almere  zo 23. mrt 2014 09:00 – 12:00 
Kosten van deelname: € 5,00  Locatie vertrek: Clubhuis MV Almere Meerveldstraat 55, 1359 HZ  
Almere-Haven  Lengte: 200 km  Info:036-510282 / 06-13257091  Opmerking: Geen bepijling 
naar start. GPS/Garmin vooruit aanvragen via theo.giling@gmail.com   
 
NIJKERKS MOTORTOERSPEKTAKEL 2014 – STIMON  zo 30. mrt 2014 09:00 – 10:30 
Kosten van deelname: € 5,00 incl. consumptie  Locatie vertrek: Brouwer Motorsport 
Meesterstraat 8, 3861 RE Nijkerk gld  Lengte: 130 km   Info:0341-419388 / op 30 maart: 06-
52535594 - www.stimon.nl   Opmerking: Inschrijven van 9.00-10.30. incl. koffie met koek en 
consumptie onderweg. Vertrek onder leiding van de toerleider(s) is uiterlijk 11.00 uur. dus wees 
op tijd voor de inschrijving.  
Let op: er is slechts één aanrijroute om bij Brouwer Motorsport te komen i.v.m. op zondag 
gedeeltelijk afgesloten wegen op het industrieterrein. De aanrijroute naar Brouwer Motorsport is 
als volgt: Via de Ambachtstraat gaat u de Nijverheidsstraat in richting Cleanbrug. Na 600 m 
rechts de Handelsstraat in. Einde rechts is de Gezellenstraat. Na 300 m rechts is de 
Meesterstraat. Aan de rechterkant vindt u Brouwer Motorsport.  
De rit wordt onderbroken door een koffiestop.  
Voor assistentie bij pechgevallen rijdt er een bezemwagen mee. beschikbaar gesteld door 
garage Huyskes uit Hoevelaken.  
Bij voldoende interesse is er weer een afsluitend buffet bij Chinees restaurant Het Oosten in 
Nijkerk. De kosten daarvan hoort u bij de inschrijving. Indien hiervoor onvoldoende 
belangstelling is, eindigt de rit bij een horecagelegenheid in Hoevelaken. 
 
KOEKSTADRIT 2014 - MTK de IJselrijders  zo 6. apr 2014 10:00 – 12:00 
Kosten van deelname: € 6.00 zh Inkl. Koffie en Deventer bijtje bij inschrijving  
Locatie vertrek: Café Restaurant de Lindeboom Lindeboomsweg 1, 7433 BH  Schalkhaar  
Lengte: 150 of 250 km  Omgeving: Richting Achterhoek   Info:  www.ijselrijders.nl/Koekstadrit 
Opmerking: De Koekstadrit is een individuele open rit die georganiseerd wordt voor regionale, 
maar ook voor nationale en internationale motorrijders. Zoals men van ons gewend is hebben 
wij ons ook dit jaar weer ingezet om een mooie route uit te zetten. De route gaat dit jaar 
wederom langs de mooie plekjes van DE ACHTERHOEK. Gemeente “de oude IJssel” en ook 
weer gedeeltelijk door Duitsland. Denk aan de benodigde papieren hiervoor. 
Na 75 km zal in het restaurant Pannekoekhuis Westendorp, aan de Doetinchemseweg 175 te 
Westendorp, een toerstop zijn waar men de gelegenheid heeft om tegen betaling een 
consumptie te gebruiken. Tijdens het gebruiken van deze consumptie heeft iedere deelnemer 
even de tijd om te beslissen of hij/zij de lange of de korte route zal gaan rijden. 
 

http://www.nationalemotortoerkalender.nl/
http://www.loot.nl/
http://www.entersemotorclub.nl/
mailto:theo.giling@gmail.com
http://www.stimon.nl/
http://www.ijselrijders.nl/Koekstadrit
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De kosten per inschrijving bedraagt € 6. - p.p. Voorinschrijving is ook mogelijk en na betaling 
wordt zaterdag 05-04-2014 de route (als Word-bestand en/of GPS) per mail toegezonden. Het 
is ook mogelijk om met iemand van de club samen de route te rijden. U kunt zich dan bij de 
inschrijftafel inschrijven voor de route.  Voor dit geringe bedrag krijg je de route en een kop 
koffie met Deventer koek, een prachtige rit en een onvergetelijke dag. De rit levert 10 LOOT-
punten op. 
 
De inschrijvingssite is per 01-03-2014 geopend. (Op deze site kunt u zich dan online 
inschrijven).   De deelnemer met de grootste afstand tussen huis en start ontvangt een leuke 
attentie. Ook is er een prijs voor de grootst deelnemende club.   GPS Garmin: JA 
 
 
 
 

Weekend naar de Moezel? 

Het idee is om op een vrijdagmorgen te vertrekken. Over de snelweg tot Maastricht en vanaf 
daar binnendoor richting de Moezel. De zaterdag een toertocht langs stukken van de Moezel en 
de Hondsrug. Zondag binnendoor terug richting Maastricht om ‘s-avonds weer op het eigen 
bankstelletje studio sport te kijken.  Overnachten in een motor hotelletje of waar er plaats is en 
de kosten zullen rond de 90 eurri zijn voor slapen met ontbijtje. Avondeten (snitselen) drinken 
en tanken zijn eigen portemonnee. Datum nader te bepalen. Het gaat er om te peilen of er 
interesse is?  Uw gids/voorrijder zal uw voorzittert zijn. Laat wat horen of mail! 
 
Groetjes  Rene 
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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 

Jaren geleden heb ik van een familielid een boekje op mijn verjaardag gekregen. Het boekje 
bevat een tiental leuke verhalen over (rijden met) motoren, en ook een vijftigtal foto’s. In de 
komende maanden zal ik een paar stukjes uit dit boekje in het clubblad laten opnemen. 
 
Het boekje heet: ‘Motoren, Motoren in woord en beeld’, samengesteld door Jaap Voerman en 
Annemarie Jongkoen, de verhalen zijn van verschillende schrijvers. Novella uitgeverij, Bussum, 
1995,  ISBN 90 6806 211 5. Nu verkrijgbaar op Antiqbook voor 5 euro. 
 
In dezelfde reeks verschenen ook: ‘Achterkanten, Billen in woord en beeld’ en ‘Voorkanten, 
Borsten in woord en beeld’. Voor het geval dat je daar de voorkeur aan geeft…………… 
 
Een deel van het verhaal van Joris van Bennekom,  
 
Me and my Harley. 
(De plaatjes komen niet uit het boekje, deze heb ik er bij gezocht) 
 
Het is juli en warm in Zuid Spanje. Ik ben onderweg van Almeria naar Granada en neem de 
binnenweg. De rode kustweg heb ik de afgelopen dagen al vaak bereden, maar die is overal 
hetzelfde: druk, saai en warm. Ik bestudeer de kaart en besluit de 332 (= nu A348) te nemen, 
een gele weg, parallel aan de kust maar een stuk bochtiger zo te zien. 
 
Goed gegokt! Er is amper verkeer te bekennen en ik kom via schitterende bergwegen door 
prachtige plaatsjes als Laujar de Andarax en Orjiva. De groene streepjes op de kaart liegen niet 
en het asfalt is zo nieuw dat de teerspetters op mijn schoenen zitten. Geen grind, geen olie of 
zand, en heerlijke bochten. Overmoedig kies ik na Orjiva niet voor de N323 direct naar 
Granada, maar besluit via Carataunas naar Capileira te rijden. Vandaar moet er een weg over 
de top van de berg Veleta lopen, dwars door de Sierra Nevada, maar op de kaart staat alleen 
een heel lichtgrijs stippellijntje……… Een ‘overige weg’ in aanbouw? Zo erg kan het toch niet 
zijn? Hoe dichter ik het begin van deze weg nader, hoe dreigender de waarschuwings borden. 
Alleen in een jeep moet je deze weg rijden, er is nergens brandstof te krijgen, het duurt wel 
veertig kilometer voor je aan de overkant bent, neem water en EHBO-spullen mee, kom hier 
niet als het niet hoogzomer is, en zo nog een paar positieve suggesties. Ik check de 
dashbordmetertjes en vraag aan het motorblok of we zullen doorzetten. ‘Tagadam, tagadam, 
tagadam’ antwoordt het zonder vrees. 

 
 Er volgen veertig martelende 
kilometers over een rotsig 
grindpad vol kuilen en bulten. Ik 
ben nu al zeker een uur niemand 
meer tegengekomen en ik begin 
me af te vragen of dit slim is. 
Keren? Maar mijn Harley en ik, wij 
keren niet. Wij keren nooit. 
Dezelfde weg terugrijden voelt als 
een grotere afgang dan in een 
restaurant klagen over de 
bediening en vervolgens 
ontdekken dat je te weinig geld bij 
je hebt. 

 
 
 



 

 

Dit is een uitgave van de Boreftse Motorclub. 

9 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Het duurt niet lang totdat ik mijn overmoed vervloek. Deze weg is eigenlijk alleen te berijden met 
een of the road machine, zonder bagage. En kijk mij nu, deze Harley Tour Glide is ontworpen 
met maar één doel voor ogen: het zo comfortabel mogelijk afleggen van vele mijlen 
Amerikaanse lange, rechte en vooral vlakke weg. Bodemvrijheid nul. De vuistgrote stenen die 
tegen de onderkant van spatbord en frame slaan  doen mij, namens de motor, pijn tot in mijn 
ziel. Laat staan de onverzettelijk rotsen die geen millimeter meegeven als het me in het rulle 
grind niet meer lukt tijdig uit te wijken. Een harde ‘snok’ dreunt door het frame, en ik stel me 
voor dat dat voor de motor moet voelen alsof je van een muurtje springt met gestrekte benen. 
Uit schaamte dat ik hem dit allemaal aandoe (en omdat ik bang ben dat hij er de brui aan gaat 
geven) klop ik de motor bemoedigend tegen de tank. Ik beloof hem poetsdoek en verse olie als 
we het tot de overkant halen, maar voorlopig stijgt de weg, en recht evenredig de temperatuur 
van het motorblok. Wat wil je, het is bloedheet, deze motor moet het hebben van rijwind, terwijl 
ik stapvoets met twee keer het maximaal toegestane gewicht in de top- en zijkoffers gepropt me 
zowat haaks naar boven laat trekken. Op de topkoffer vastgesnoerd de  plunjezak met tent en 
slaapspullen waar de motor onder deze omstandigheden wat ‘zoekerig’ van wordt; door het vele 
gewicht achterop komt het voorwiel een beetje los en wil het stuur een andere richting op dan 
ik. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet twijfelen nu! Snelheid houden om niet weg te zakken in deze grindzooi.. Geconcentreerd 
speur ik de weg voor me af. Als ik links van de weg rij, naast het rijspoor, omdat de berm daar 
vrij vlak is, heb ik geen tijd om naast me te kijken. Als ik dat wel doe schrik ik me het apezuur, ik 
rij vlak langs een vervelend steile afgrond die ik door het vóór me turen volstrekt over het hoofd 
gezien heb. Zweet loopt in straaltjes langs mijn rug nu. Ik maak mezelf wijs dat dat komt 
vanwege het harde werken, maar weet stiekem in mijn achterhoofd beter: ik schijt peulen! 
Naarmate ik hoger kom wordt het kaler en ruiger. Ik zit boven de boomgrens en de wind wordt 
guur. Lekker, want wat heb ik de hitte de afgelopen dagen vervloekt! De temperatuur van het 
blok zakt ook meteen. De weg wordt iets beter en ik heb tijd om om me heen te kijken. Het blijkt 
dat ik door een schitterend gebied rijd! Kilometers ver uitzicht over een verlaten, rotsig, ruig 
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berglandschap. Hier en daar witte vlekken. Stuifzand? Lava? Roos? Sneeuw dus! Ik rijd er even 
later gewoon tussen. Het is juli, zuid Spanje. Iedereen verklaarde me voor gek om in die 
bloedhete periode door de binnenlanden te willen toeren en wat hadden ze gelijk. Maar nu zet 
ik de motor stil om opgelucht sneeuwballen te gooien. Mijn Harley en ik, we hebben de top 
gehaald! 
 
Wordt vervolgd. 
 

 
 

LOOT kampioensdag 2014   Zondag 16 maart 2014 

Het is van belang dat u weet dat u deze tourrit, bij hoge uitzondering en héél slecht weer, ook 
met de auto mag rijden. Inschrijving minimaal € 5,= per persoon. 
 
Deelnemende clubs zijn o.a.: 
MTC Contact (Dordrecht), startplaats: Clubgebouw, Grote Kerksplein 1c, 
Dordrecht / route papier en GPS  starttijd: 08.30 – 09.30 uur 
 
MTC Motovatie (Amstelveen) startplaats: Motorkleding Bikers World, Spoorsingel 45 
Beverwijk / route papier en GPS  starttijd: 09.00 – 10.00 uur 
 
Eindlocatie: De Roskam in Achterveld. ` 
Telnr.: Cor Huijbrechtse: 06-24850624 en Petra Vermeer: 06-23595116 
 
 

Kom naar de KNMV Toerhuldiging! 

Rasechte toerders opgelet: omcirkel 30 maart in je agenda. Op die dag vindt de KNMV 
Toerhuldiging plaats in café-restaurant de Cantine in Lelystad. Tijdens de huldiging zetten we 
de drie hoogste geklasseerde clubs in de KNMV Clubtoercompetitie van 2013 in het zonnetje 
en ontvangen de binnenlandse en buitenlandse globetrotters hun bescheiden. 
Bezoek aan museum Nieuw Land 
Na het succes van afgelopen jaar is het nu wederom mogelijk om de Toerhuldiging te 
combineren met een museumbezoek. Dit jaar heb je de mogelijkheid om het museum Nieuw 
Land te verkennen. Nieuw Land vertelt het verhaal van het grootste inpolderingsproject aller 
tijden: de Zuiderzee. In de vaste tentoonstellingen kom je meer te weten over de prehistorie in 
Flevoland, de strijd tegen het water en het verleden én de toekomst van het IJsselmeergebied. 
Je maakt een reis door de tijd aan de hand van persoonlijke verhalen van mensen die in dit 
gebied leefden ... of geleefd zouden kunnen hebben! Regelmatig brengt Nieuw Land een grote 
tijdelijke tentoonstelling over uiteenlopende onderwerpen. 
  
Programma KNMV Toerhuldiging 
 12.00 uur: ontvangst en mogelijkheid tot museumbezoek 
 14.30 uur: zaal open voor huldiging 
 15.00 uur: aanvang huldiging 
 17.00 uur: aanvang buffet 
 19.00 uur: einde 
  
Geef je op via toer@knmv.nl, op die manier kunnen wij zorgen voor voldoende zitplaatsen en 
catering. 

mailto:toer@knmv.nl

