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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. 4 april 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 
 

Begin april en het lijkt wel zomer. Motoren rijden af en aan en het is duidelijk het begin van het 

motor seizoen. Opvallend is wel het enorme rijgedrag verschil  onder de motor rijders. 

Rijstijl  heeft weinig te maken met leeftijd. Ouwe knarren die de ideale lijn opzoekend even de 

mini rotonde “nemen” en de bekende  shoppers die op hun dooie akkertje bijna slingerend van 

traagheid en vol geconcentreerd die moeilijke bocht die die mini rotonde wel niet is op hen best 

uit proberen. 

Automobilisten moeten hier altijd maar op in spelen. Dat lijkt eenvoudig maar door verschil in 

rijgedrag en snelheid  kan het soms wel verwarring geven. De ene motor sluit in de file voor het 

stoplicht keurig in de rij aan terwijl de ander standaard links voorbij schiet om voor de stopstreep 

het groen af te wachten. Nog andere die links niet voldoende snel er voorbij kunnen, schieten 

met vlotte snelheid er even rechts voorbij. Zo heeft ieder zijn eigen steil. Maar hoe je het ook 

doet houd altijd in de gaten wat die auto’s van plan zijn en zorg altijd voor voldoende marge om 

te kunnen remmen of te ontwijken. Een val geeft snel een hoop schade en asfalt op te tanden 

poets je er niet makkelijk vanaf. 

Veel rijfun. 

Groetjes Rene Nederhoff 

 
 
 
 
 
 

Agenda 

21 april Kaasstadrit 
 
29 mei Hemelvaartrit 
 
28 mei t/m 1 juni, kamperen  
 
22 juni  zondagmiddagrit met bbq-feest (voor leden) ivm 40-jarig bestaan  
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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 
 
 
 

Goedhart Motoren bestaat 25 jaar 
 

mailto:Gerjo@dejongalphen.nl
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De Toerhoek 

 Hier volgen voor de maand april en mei 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.  

39e MIOS RIT - MC MIOS  zo 13. apr 2014 09:00 – 11:30 
Kosten van deelname: € 5,00  Locatie vertrek: Clubhuis Zoutpad 1, 1761 LS   Anna Paulowna  
Lengte: 180 km  Omgeving: prov. Noord-Holland Info:06-83212066 / 0223-531548 
Opmerking: Route naar start bepijld. Prijzen: oudste, jongste en verstkomende deelnemer.  
GPS Garmin: JA 
 
INT. DIJKENTOCHT - MSV Ophemert  zo 20. apr 2014 09:00 – 12:00 
Kosten van deelname: € 7,00  Locatie vertrek: De Avezathen Daver 45, 4012 BC  Kerk-
Avezaath  Lengte: 100 / 200 km  Info: www.msvophemert.nl   GPS Garmin: JA 
 
35E KAASSTADRIT - Boreftse Motorclub  ma 21. apr 2014 09:30 – 12:00 
Kosten van deelname: € 5,00 Locatie vertrek: Dorpshuis Custwijc Laageind 1, 3465 KG  
Driebruggen Lengte: 200 km  Omgeving: Lekdijk, Utrechtse Heuvelrug, Maarsseveense 
Plassen Info:0182-522649 na 18.00 uur www.boreftse-motorclub.nl    
Opmerking: per 10 deelnemers wordt er een kilo kaas verloot. gps route alleen voor Garmin 
navigatiesystemen GPS Garmin: JA 
 
21E NEEDSE APRIL RIT - Needse MC  zo 27. apr 2014 09:00 – 12:00 
Kosten van deelname: € 3,50  Locatie vertrek: Café-restaurant De Olde Molle 
Diepenheimseweg 21, 7161 MH Neede Lengte: 200 km  Info:0545-296449 
www.needsemotorclub.nl   GPS Garmin: JA 
 
BRABANTSE BOS- EN HEIDERIT zo 4. mei 2014 09:00 – 11:00 
Kosten van deelname: € 5,00 incl. 1 consumptie / duo gratis  Locatie vertrek: Herberg De 
Mispelhoef Oirschotsedijk 9, 5651 GB  Eindhoven Lengte: 210  Omgeving: Brabant  
Info:040-2113048 www.mczobba.nl  Opmerking: Route alleen op GPS beschikbaar  
GPS Garmin: JA 
 
12E ELFMERENTOCHT zo 11. mei 2014 09:00 – 11:30 
Kosten van deelname: vanaf € 5,00  Locatie vertrek: Partycentrum 't Haske Vegelinsweg 20, 
8501 BA Joure Lengte: 170 / 220 km Omgeving: Friesland  Info:0513-552567 www.mtcnoord.nl 
Opmerking: Bolletje Pijl en GPS (Garmin en TomTom)  
GPS Garmin: JA 
 
 
 
 

http://www.nationalemotortoerkalender.nl/
http://www.loot.nl/
http://www.msvophemert.nl/
http://www.boreftse-motorclub.nl/
http://www.needsemotorclub.nl/
http://www.mczobba.nl/
http://www.mtcnoord.nl/
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Vervolg van het verhaal van Joris van Bennekom,  
Me and my Harley. 
 
(De plaatjes komen niet uit het boekje) 
 
Na de top van de Veleta wordt de weg weer van asfalt. Ik passeer een uitgebreid skigebied, de 
stoeltjes van de kabelbaan bungelen wat onnozel tegen die achtergrond van groene weilanden. 
De afdaling gaat sneller en sneller. Heerlijk asfalt, heerlijke bochten. Ik zet de stereo hard en 
geniet van Metallica, mijn concentratie is niet meer bij het rijden. Na de inspanningen van de 

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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klim ben ik meer met mijn gedachten bij een hotelkamer met bad dan bij de ideale lijn. Prompt is 
er een snelle bocht naar rechts die ik verkeerd inschat. Of eigenlijk: helemaal niet inschat. 
 
En dat merk ik pas als ik halverwege ben. Door de rotsen rechts zie ik niet waar de bocht 
precies ophoudt, maar wel dat hij halverwege verder doorzwikt dan alle vorige bochten. Een 
stuk linkerweghelft meepakken wordt onmogelijk gemaakt door een truck met oplegger die naar 
boven zwoegt.  
  
 
Ik zie een grote chromen 
bumper. De geschilde 
bomen op de oplegger. De 
vooras met differentieel een 
halve meter boven de grond 
tussen de idioot grote 
wielen. ‘Daar pas ik zelfs op 
mijn zij nooit onderdoor!’ 
weet ik. Ik gooi het stuur 
naar rechts en de motor 
richt zich op, recht op de 
truck af. Koppeling in! Met 
mijn rechtervoet ram ik het rempedaal hardhandig in. Mijn achterwiel blokkeert. Dat is niet erg. 
Tegelijk knijp ik met mijn rechterhand hard in de voorrem. De motor duikt in de voorveren. Heel 
even blokkeert het voorwiel. In een reflex laat ik de remhandel los maar rem meteen opnieuw. 
Vlak bij de truck nu, zie ik in mijn ooghoek, want ik hou de blik strak op het eind van de bocht 
gericht. Ik moet me daar toe dwingen want de chromen bumper smeekt om mijn aandacht. Die 
wil me dood hebben. Ik heb nog te veel snelheid nu, maar ik laat de remmen los terwijl ik het 
stuur naar links duw. De motor valt de rechterbocht in. Het asfalt schraapt onaangenaam vlak 
onder mijn rechtervoet een stuk van de treeplank af. Ik haal het nog niet, zie ik. Niet aan de 
remmen komen want dan schuif ik onderuit. Ik duw mijn stuur nog verder naar links en het 
geschraap zet zich onder de uitlaat voort.  

  
 
 
 
 
 
Ik steek mijn rechtervoet uit om te voelen 
hoe plat we liggen. Alsof ik een extra wieltje 
bijzet. Ik passeer de truck op een paar 
centimeter. Een zucht wind met de geur van 
hout en dieselolie. Eindelijk is daar het eind 
van de bocht en kan ik de motor overeind 
laten komen. In mijn spiegel zie ik een door 
de steun getrokken diepe geul in het warme 
asfalt. De truckchauffeur claxonneert, een 

automobilist achter hem wijst op zijn voorhoofd. Dit alles in een ogenblik, een flits, een fractie 
van een seconde. Ik schiet de eerstvolgende inham in en stap met knikkende knieën van de 
motor. Ik ben me rot geschrokken en kwaad over mijn foute inschatting en mijn 
ongeconcentreerdheid. Ik schop tegen een steen en scheur mijn nagel. Nog kwaaier ga ik met 
tranen in mijn ogen onder een boom zitten. Ik heb het niet meer. Die kutweg, klotetruck en 
fuckspanjaarden, alles is me te veel. 
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Na tien minuten klaar ik op. Ik ga nog eens na 
wat er precies gebeurde, en het heerlijke besef 
dat ik op het juiste moment volgens het boekje 
handelde dringt door. Ik heb me niet blind 
gestaard op die bumper, bleef kijken naar 
waar ik de motor heen moest sleuren. Tegen 
blokkeren aan geremd. Het stuur goed naar 
links gegooid zodat, door natuurkundig 
onbegrijpelijke wetten, de motor de 
rechterbocht in ‘viel’. Ik heb de grens gevoeld 
van wat met deze motor nog net kan. Gevoeld, 
maar niet overschreden. Een warm balletje 
nestelt zich gemoedelijk in mijn buik. Wauw. Ik kan motorrijden.     
 
 
 
 

Kamperen met luxe problemen 

Het bestuur is weer druk bezig met de voorbereidingen voor onze clubweekenden. 
 
Het eerste weekend is als van ouds het kampeerweekend en laten we NU al een locatie 
gevonden te hebben. De camping is in verhouding redelijk dichtbij en dus redelijk vlot te 
bereiken vanaf de omgeving van Bodegraven. Op verzoek van diverse clubleden hebben we 
het weekend van Hemelvaart gekozen waarbij we “helaas” door de camping werden 
gedwongen om vier dagen te reserveren. We waren genoodzaakt om al vanaf woensdag 28 
mei te boeken wat dus inhoudt dat we vier overnachtingen hebben op deze camping. Onze 
overnachtingsadres heeft vele faciliteiten aangaande recreatie, restaurant, kinder-attracties en 
zelfs voor honden is er veel geregeld. Op of in de buurt van de camping kan je surfen, zeilen, 
wandelen, kinderboerderij, midgetgolfbaan, speeltuinen, zwemmen en zelfs voor de hond 
hebben ze een losloopstrand en hondendouche dus naar mijn idee meer als voldoende om je 
goed te vermaken. Voor de toerrijders zal onze toercommissaris op internet en bij bevriende 
motorclub enkele digitale routes zien te regelen dus ook daar wordt aan gedacht. 
 
Het bestuur heeft al een groot groepsveld gereserveerd voor de club maar heeft niet ALLES 
geregeld. Voor € 65,- pp krijg je 4 overnachtingen, ontbijt op zaterdag en zondag, BBQ op 
zaterdagavond. Kinderen t/m 12 jaar € 32,50 pp. 
Diegene die al op woensdag naar de camping gaan zijn dus genoodzaakt om het een en ander 
zelf  te regelen aangaande ontbijt en avondeten maar gezien de aanwezigheid van 
restaurant/snackbar en supermarktje zal dat geen probleem opleveren. 
 
Aangezien we (het bestuur) vorig jaar veel problemen hadden met de reservatie van 
blokhutten/pipowagens hebben wij besloten om alleen de reservaties voor de kampeerders te 
regelen. Op de camping zijn ook huisjes te huur dus als er leden zijn die warm en droog willen 
overnachten moeten zij dit zelf regelen, let wel op het is Hemelvaartsweekend dus is het wel 
zaak om vlot te reserveren. 
 
De camping is gelegen aan het Erkemederstrand vlakbij Zeewolde. Voor de hutboekers zie 
www.erkemederstrand.nl  
 
De “echte” kampeerders kunnen zich bij Corrie opgeven. 
Inschrijven vanaf nu tot uiterlijk 22 mei ovv je naam en het aantal personen. Betalen is 
deelname. 

http://www.erkemederstrand.nl/
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September weekend 2014 

Als fanatieke motorrijd(st)er kom je nog eens ergens ,zo ook Corrie Wetsteijn. Zij is, naar mijn 
weten, lid van drie motorclubs en zodoende kwam zij op één van haar motorweekenden in 
aanraking met een hotel in Houffalize. Aangezien we Baton Rouge een beetje kostbaar vonden 
worden zijn we op zoek gegaan naar een andere locatie. Vorig jaar heeft de Pan European 
Club een weekend georganiseerd in Houfflaise hetgeen Corrie toen heel goed bevallen was. 
Het hotel is wel wat duurder dan Baton maar wat je voor die prijs krijgt is buitengewoon veel. 
Baton rekende ongeveer € 120,- voor een weekend en het hotel wat we nu op oog hebben 
rekent 13 euro meer hetgeen naar mij idee het wel waard is. 
 
Bij deze prijs (€ 138,50) is inbegrepen: 
3 dagen/2 nachten 
2x ontbijt 
2x avondmaaltijd in buffetvorm 
Dranken inbegrepen tijdens de maaltijden (water, soft, pils, wijn van het vat) 
Overdekte parkeerplaats 
Droogruimte voor je motorkleding 
Toegang tot fitnessruimte en waterparadijs Aqua l’o (badmuts verplicht) 
Ezelswandeling ???????? 
Uiteraard overnachting op kamers  dus geen slaapzaal. 
 
Wat denken jullie moeten we hier onze septemberweekend houden? 
 
Laat het ons weten! 
Overigens ligt Houffalise maar 6 kilometer verder dan Baton Rouge dus voor de heenreis 
veranderd er niets maar voor de andere dingen spreken we echt over een “luxe” weekend. 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe adverteerder 

 

Paul’s Motoren 
  
Jan Tinbergenstraat 27H 
2811 DZ   Reeuwijk 
E: info@paulsmotoren.nl 
T: 0182-301 305 
 
 
Openingstijden 
klok op zomertijd: Dinsdag t/m Vrijdag van 8:30 tot 17:30 

Zaterdag van 9:00 tot 16:00  
klok op wintertijd: Donderdag/Vrijdag van 8:30 tot 17:30   

Zaterdag van 9:00 tot 12:00 

mailto:info@paulsmotoren.nl

