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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. 5 mei 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 
 
Tweede paasdag uit bed en direct even kijken wat voor weer het is. Het ziet er goed uit. Het 
zonnetje prikt al zachtjes en dat voorspeld veel goeds voor de Kaasstadrit. Mooi weer staat 
garant voor veel deelnemers. Bij de start na het standaard bakkie koffie komt rond 09.15 de 
eerste deelnemer zich inschrijven. Daarna begint het aardig binnen te lopen en even na 10 uur 
ga ik zelf ook aan de route beginnen. Het begint allemaal goed maar bij aankomst op de Lekdijk 
begint mijn voorwiel wel erg te piepen. Wat precies de oorzaak was is niet duidelijk, maar 
omgekeerd en langzaam terug naar het vertrekpunt. En ook maar direct door naar Goedhart 
Motoren in Bodegraven, die een “open dag” heeft op tweede paasdag.           Toevallig loopt 
Berry buiten en die kijkt even met zijn technisch oog en zonder commentaar wordt de Honda 
naar binnen gedirigeerd. Wat blijkt: na het monteren van een paar nieuwe banden (overigens 
niet bij Goedhart) is het voorwiel niet correct terug geplaatst en dat veroorzaakte dat piepen. 
Ook bleken de remblokken versleten, die gelukkig ook direct vervangen konden worden. Na 
een aantal bakkies koffie later stappen we weer op de motor om de dag met een ritje in de buurt 
af te sluiten.  Complimenten aan Goedhart motoren die op een dergelijk drukke open dag toch 
snel het mankement wisten te verhelpen.  De Kaasstadrit ging voor mij misschien niet door 
maar de dag was er niet minder door, Goedhart…..bedankt. 
 
Groetjes, Rene Nederhoff  Voorzittert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

29 mei Hemelvaartrit 
 
28 mei t/m 1 juni, kamperen  
 
22 juni  we hebben een zondagmiddagrit met bbq-feest (voor leden en het  
  gezin) ivm 40-jarig bestaan. Wil je meedoen aan de bbq (gratis)  
  geeft je dan op bij Corrie   c.wetsteijn@ziggo.nl 

De organisatie wil graag weten met hoeveel personen ze rekening  
moeten houden. 

 
12-14 sept Najaarsweekend ??? 
 
Najaar  Karten ivm 40-jarig bestaan ??? 

mailto:c.wetsteijn@ziggo.nl
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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


 

 

Dit is een uitgave van de Boreftse Motorclub. 

5 

POLITIE TRAINT 40 MOTORRIJDERS OP POLITIE-

OEFENCENTRUM IN LELYSTAD 

Motorrijders en automobilisten: Rekening houden met elkaar en op elkaar inspelen. 

Motorrijders en automobilisten moeten in het voorjaar weer even aan elkaar wennen, 
rekening met elkaar leren houden. Dit was de rode draad tijdens een trainingsdag met 40 
motorrijders die vrijdag 4 april werd gehouden op het politieoefencentrum in Lelystad. 
Jaarlijks vinden aan het begin van het motorseizoen weer diverse verkeersongevallen 
met motoren plaats. Dit heeft twee belangrijke oorzaken. Enerzijds moeten motorrijders 
na hun winterstop weer even aan hun motor wennen en er rekening mee houden dat hun 
routine aan het begin van het nieuwe motorseizoen niet zo hoog is als aan het eind van  
vorig motorseizoen. Anderzijds moeten overige weggebruikers - en met name 
automobilisten – weer wennen aan motorrijders op de weg en daar op inspelen en 
rekening mee houden. Het is ook van belang dat motorrijders na de winterstop hun 
motor weer in goede technische brengen. Dus met de juiste bandenspanning en goede 
remblokken. 

Om hier aandacht voor te vragen, organiseerde de politie ook dit voorjaar weer een 
motorrijvaardigheidstraining op het politieoefencentrum in Lelystad. Er waren hiervoor 40 
motorrijders geselecteerd. Deels via een prijsvraag op de website www.politie.nl deels onder de 
abonnees van het 40-jarige vaktijdschrift Verkeersknooppunt dat deze dag mede organiseerde 
en een deel via leden van motorclubs die het vaktijdschrift Verkeersknooppunt had uitgenodigd 
en die via hun clubbladen de boodschap van deze dag verder kunnen uitdragen onder hun 
leden. Eén uit de laatste groep was ondergetekende. Na een mailtje en een belletje was 
deelname een feit. En omdat persoonlijke deelname vaak meer zegt dan het horen vertellen via 
officiële instanties plaatsen we dit artikel dan ook zeker in ons clubblad. 

Verwacht het onverwachte 

Na het maken van de groepsfoto en de officiële opening door Herman Reuvers, hoofd School 
voor Handhaving van de Politieacademie, startte Arjan Everink, hoofd opleidingen van de 
KNMV de trainingsdag met een theoretisch gedeelte dat vooral was gericht op het ontwikkelen 

http://www.politie.nl/
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van een goede kijktechniek en het tijdig en goed inschatten van potentiële gevaarlijke 
verkeerssituaties. Als motorrijder moet je altijd zorgen voor een juiste positie op de weg, zodat 
je zelf alles goed kunt zien én goed wordt gezien door anderen.  
De meeste motorongevallen ontstaan doordat potentieel gevaarlijke verkeerssituaties niet of te 
laat worden gezien of niet goed worden in geschat. Voor motorrijders geldt: ‘Verwacht het 
onverwachte, houdt rekening met alles en vertrouw alleen jezelf’. Een motorrijder is kwetsbaar 
en trekt bij een confrontatie met een auto dus altijd aan het kortste eind. 
 
Ik zag hem pas op het laatst 
Ook bij automobilisten zijn diverse verbeterpunten te behalen. Motorrijders worden vaak niet of 
te laat gezien. Vooral in het voorjaar als na de winterperiode de motorrijders weer voor het eerst 
de weg op komen hoor je de automobilist na een ongeval met een motorrijder nog wel eens 
zeggen “ineens was hij er”. 
Zowel automobilisten als motorrijders kunnen deze aanrijdingen meestal voorkomen. De 
automobilisten door óók nadrukkelijk te letten op motorrijders die vaak minder zichtbaar zijn 
door een veel smaller frontoppervlak en sneller kunnen acceleren. De motorrijders kunnen een 
ongeval  voorkomen door een goed zichtbare positie op de weg te kiezen en door zichzelf 
‘breed te maken’. zoals dat wordt genoemd. Zorgen dat je tijdig wordt gezien en wordt 
opgemerkt.  
 
Samenspel tussen motor- en autorijders 
Dit geldt bijvoorbeeld met name ook bij het op de motor tussen stilstaande of langzaam rijdende 
files door rijden op snelwegen. In een filegedragscode is vastgelegd dat motorrijders met een 
snelheidsverschil van maximaal 10 km/u tussen een file door mogen rijden. Vooral hierbij is een 
goed samenspel tussen motorrijders en automobilisten, met elkaar tijdig zien en rekening 
houden met elkaar, enorm belangrijk. 
 
Deze jaarlijkse politietrainingsdag ‘Motor in ’t Vizier’ heeft hier nadrukkelijk weer eens de 
aandacht op gevestigd en een positieve bijdrage aan geleverd. Motorrijders kunnen hun 
kwetsbare positie in het verkeer nog verder verbeteren door regelmatig een aanvullen 
praktijktraining te volgen, waarbij het accent ligt op goede zichtbaarheid door een juiste rijpositie 
te kiezen en een effectieve kijktechniek te ontwikkelen. Onder andere de KNMV verzorgt deze 
motortrainingen op maat. 
 
Ervaring 
Deze dag is net als mijn voorgaande VRO-dagen goed bevallen. Het bijzondere aan deze dag 
was wel dat het nu volledig onder politiebegeleiding viel . Na een frisse rit ben ik gezellig 
ontvangen door de dames en heren van de politie op het oefencentrum in Lelystad. En na de 
theorie, zoals hiervoor beschreven, de baan op. Want theorie is belangrijk en klinkt leuk maar 
praktijk is veelal beter.  
Het klinkt allemaal weer zo makkelijk als we met een beetje geluk rond de motorbeurs Utrecht 
onze motor van stal kunnen halen en gaan rijden, dat weet ik nog van toen ik stopte eind vorig 
jaar. Ook ik, met ruim 25 jaar en heel veel kilometers ervaring, moet toch wennen als de eerste 
kilometers van het jaar gereden gaan worden.  
Op het oefencentrum de praktijk van alle dag, uitwijken, remmen, bochtengedrag en veel 
anticiperen! Het praktijkgedeelte werd bij onze groep, van 10 deelnemers, gedaan door Harry, 
een vrolijke en serieuze motoragent en bijgestaan door Arjan Everink, een vrolijk noot van de 
KNMV. Veel dingen die bij de VRO-cursussen en andere rijvaardigheidstrainingen belicht 
worden kwamen deze dag ook weer voor het voetlicht. En ja, ook het (te) hardrijden wordt wel 
eens gedaan door onze oefenmeesters. Het zijn toch ook mensen die van hun hobby houden. 
Op weg naar huis bleek dit ook maar weer. Achter de (geen dienst) auto met oom agent erin de 
snelweg op…………. Na een kilometer of 40 kwamen we in een file waardoor ik wel makkelijk 
verder kon en mijn “voorganger” helaas niet. Behaalde snelheden achter deze auto lagen hoger 
dan toegestaan, waardoor ik die middag vlot thuis gekomen ben. 
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Een VRO-cursus of gelijksoortige rijvaardigheidstraining is zeker aan te raden, ook als je al wat 
langer rijdt. Overschat je niet, blijf alert en anticipeer op het overige verkeer en je eigen 
verkeerssituatie. 
 
Met dank aan Jaap van Steenbergen, Verkeersknooppunt, voor deze leuke en leerzame dag. 
 
Ronald Bosch 
 
 
 
 

De Toerhoek 

 Hier volgen voor de maand mei en juni 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.  

DOMMELRIT - MC d’n Dommel  zo 18. mei 2014 09:00 – 12:00 
Kosten van deelname: € 5,00 incl. consumptie  Locatie vertrek: Café d'n Dommel Markt 15, 
5492 AA  Sint Oedenrode  Lengte: 200 km  Info:0413-474691 www.mcdndommel.nl 
Opmerking: Voorinschrijving via info@mcdndommel.nl  GPS Garmin: JA 
 
21e KIEKENDIEFTOER - MV Almere  zo 25. mei 2014 09:00 – 12:00 

Kosten van deelname: € 5,00  Locatie vertrek: Clubhuis Meerveldstraat 55, 1359   Almere-
Haven  Lengte: 200 km  Info:036-5310282 / 06-13257091 www.motorvereniging.nl    
Opmerking: Ook GPS/Garmin via theo.giling@gmail.com   GPS Garmin: JA 
 
30E HEMELVAARTSRIT - Boreftse Motorclub  do 29. mei 2014 09:30 – 12:00 
Kosten van deelname: € 5,00  Locatie vertrek: Dorpshuis Custwijc Laageind 1, 3465 KG 
Driebruggen   Lengte: 200 km Omgeving: zie flyer  Info: 06-38645463 na 18.00 uur 
www.boreftse-motorclub.nl   Opmerking: finish bij Harderwijk   Zie website voor actuele 
informatie   gps route alleen voor Garmin navigatiesystemen  GPS Garmin: JA 
 
WIL HARTOG RIT - MC MIOS/ Mels van Ammers  zo 1. jun 2014 09:00 – 12:00 
Kosten van deelname: € 5,00  Locatie vertrek: Grasdrogerij Hartog Lambertschaag 
Mijnsheerenweg 17 , 1658 CA  Abbekerk / Lambertschaag  Lengte: 150 km  
Omgeving: prov. Noord-Holland  Organisator: MC MIOS/ Mels van Ammers  
Info:06-21807778 www.mcmios.nl   GPS Garmin: JA 
 
20E RIJSBIKERSRIT - MC Rijsbikers  zo 8. jun 2014 09:00 – 10:30 
Kosten van deelname: ??   Locatie vertrek: Café De Valk Wernhoutseweg 135, 4884 AT 
Wernhout   Lengte: 2 x 100 km   Omgeving: Brabant en België  Info:06-30539178 
www.mcrijsbikers.nl   Opmerking: Pas en groene kaart meenemen  GPS Garmin:  
 
 
 
 
 

http://www.nationalemotortoerkalender.nl/
http://www.loot.nl/
http://www.mcdndommel.nl/
mailto:info@mcdndommel.nl
http://www.motorvereniging.nl/
mailto:theo.giling@gmail.com
http://www.boreftse-motorclub.nl/
http://www.mcmios.nl/
http://www.mcrijsbikers.nl/
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Timmerwerken Hans v.d. Vorm 
Kozijnen – Ramen – Deuren – Dubbel glas 
 
Werkplaats: 
M. Schoutenstraat 29-31 
2741 SV  Waddinxveen 
Tel: 0182-630547 
Mob: 06-53750479 
Fax: 0182-616096 

 
 

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 

Het volgende verhaal uit het boekje ‘Motoren, Motoren in woord en beeld’ is in 1922 geschreven 
door prof. E.C. van Leersum. Het betreft een rit van hem in Frankrijk, op een motor van het 
merk Douglas.  
 

 Wij wilden die namiddag nog naar Chaumont 
en hadden nog een kleine honderd kilometers 
voor de boeg. De weg was uitmuntend en ik 
kon dus Dougje de vrije teugel laten, in de 
hoop dat zulks zijn zinnen wat zou verzetten. 
Als de wind suisden wij door het schone land, 
heuvel op, heuvel af, over de brede weg, die 
hier en daar wijde bochten maakte, die wij van 
verre reeds konden overzien. Doch ondanks 
de schoonheid van het land en het heerlijke 
weer, wilde de gedrukte stemming maar niet 
wijken. Ik had een voorgevoel dat er iets zou 
gebeuren, hetwelk ik niet kon onderdrukken, 

hoewel alles, het weer, de weg, de omgeving en ’t lopen van de motor uitermate geschikt waren 
om ons blijmoedig te stemmen.  
Maar ik sloeg alle waarschuwingen in de wind, hetgeen mij duur te staan zou komen. Ik liet 
Dougje in snelle vaart een hoge heuvel afgaan, de laatste vóór Chaumont, dat, aan de overzijde 
van een breed dal, zeer schilderachtig op de rand van een hoog plateau gelegen is. Nog een 
kwartierken en wij zouden aan het eind van de 
lange rit zijn. De sterk glooiende weg was recht 
als een kaars, effen als een kolfbaan, en er was 
kind nog kraai op de weg te bekennen. Het was 
te verleidelijk om er niet een paar kilometers op 
te leggen, 35 km wees de meter, 40 km, 45 ….. 
tsa! Wij suisden naar omlaag. Wij waren reeds 
aan de voet van de heuvel en ……… daar lag ik 
in de klassieke houding van de ‘stervende 
gladiator’ en Dougje een tiental meters verder, 
eveneens zieltogend, zo meende ik. 
‘Blikslagers, dat doe ik hem niet na,’ hoorde ik 
een soldaat tegen een kameraad zeggen, die 
van de berm waarop zij lagen te rusten, in allerijl 
waren toegesneld. Ook een oud moedertje, dat op de akker werkzaam was, kwam aangelopen. 
‘Het is een schande, die rails daar dwars over de weg,’ sprak zij, hevig ontsteld, ‘het is de eerste 

keer niet….’ 
‘Het is mijn eigen schuld, moedertje. Gelukkig heb ik niets 
gebroken,’ vervolgde ik, overeind krabbelend. ‘En als nu Dougje 
maar niets heeft, dan heeft het geval niets te betekenen.’ Gelukkig 
had Dougje niets, behalve een loens oog en een verzet stuur. 
Onderwijl had een der soldaten fluks water gehaald en maakte het 
goede moedertje aanstalten om met haar schort mijn gezicht te 
bewerken, doch ik voorkwam haar bijtijds door een pakje met steriel 
verband tevoorschijn te halen, zoals ik er altijd een bij mij draag 
wanneer ik met Dougje op stap ga. Men kan nooit weten! Nadat de 
vriendelijke mensen mij hadden afgestoft en een der soldaten mij 
een hartversterking uit zijn veldfles gegeven had, ging ik een 
onderzoek naar de aanleiding van het ongeval instellen.  
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Inderdaad, daar lag een paar rails van een spoorlijntje dwars over de weg, doch zo diep daarin 
weggezakt dat ik het waarlijk niet kon helpen dat ik hen niet had gezien. Van Dougje ben ik niet 
zeker, ik verdenk hem er nog altijd van dat hij die dag met de gedachte heeft rondgereden om 
de hand aan ons beiden te slaan. 
Nadat ik het vrouwtje en de beide soldaten mijn dank had betuigd in het sierlijkste Frans dat 
mijn suizebollend hoofd te binnen wilde schieten, de beide laatsten op enige sigaretten had 
onthaald en zelf, dat spreekt vanzelf, een pijp had opgestoken, maakte ik mij gereed om de 
tocht voort te zetten. ‘Wat! Gaat mijnheer het weer wagen?’ vroeg het vrouwtje verbaasd. ‘Wat 
wilt ge, madame,’ merkte ik wijsgerig op, ‘dit ondermaanse tranendal is een circus. Wie van zijn 
paard tuimelt, moet er terstond weer op, tegen de schrik, weet u. En wie bij de pakken neer gaat 
zitten, komt niet verder,’ en weg reed ik op Dougje met zijn scheve stuur en zijn loense lantaarn, 
op Chaumont aan. De weg naar boven was zeer steil en het sturen viel niet mee, doch Dougje 
hield zich redelijk, alsof hij het gebeurde weer goed wilde maken. 
Natuurlijk trokken wij zeer de aandacht en bij menige voorbijganger moet ik de gedachte aan de 
oorlog hebben opgewekt, want ik zag eruit, met mijn bloederige hoofdverband en mijn vuile 
kleren, alsof ik zojuist uit de slag teruggekeerd was.   
 
Het toeval wilde dat het zeer druk in de straten was 
en vooral op een plein waar een openbaar concert 
werd gegeven. Het wemelde er van paartjes, 
officieren en soldaten met hun meisjes aan de arm, 
en de een keek nog verbaasder dan de ander, toen 
zij mij, ridder van de Droevige figuur, tussen hen 
door zagen laveren. 
  
Eerst na veel vragen belandde ik in het Hotel de 

France, waar mijn eerste werk 
was om een orthopedist voor 
Dougje te verzoeken. En toen 
die gekomen was en ik Dougje aan diens kundige handen had 
toevertrouwd, heb ik mij aan de goede zorgen van een drietal bonnes 
overgegeven, die in wonderlijk korte tijd erin slaagden mij zo toonbaar te 
maken, dat ik zonder veel schaamte in een hoekje van de eetzaal mijn 
avondmaal durfde te gebruiken. Doch ik moet eerlijk bekennen dat ik meer 
aandacht heb geschonken aan een zeker merk witte wijn dan aan de 
gerechten, hoe goed die overigens waren. 

  
Ik ontwaakte de volgende morgen met een strak en pijnlijk gelaat, een stijve schouder en een 
oog dat treffende overeenkomst met een korenbloem had: rood in ’t midden en daar omheen 
een schoon-blauwe rand. Aan Dougje was niets meer te zien: hij keek niet meer scheel en zijn 
stuur was weer recht. Daar, alles bij elkaar genomen, het ongeval nogal meegevallen bleek, 
meende ik de tocht wel te kunnen voortzetten. En zo vervolgden wij, ofschoon wel wat laat op 
de morgen, onze weg in de richting van Bourbonne-les-Bains. 
 
 
 

Kamperen met luxe problemen 

Het bestuur is weer druk bezig met de voorbereidingen voor onze clubweekenden. 
De camping is besproken. Dit jaar is ons oog gevallen op camping “ErkemederStrand” bij 
Zeewolde. Omdat we aansluitend aan de Hemelvaartrit kunnen gaan kamperen hebben we 4 
overnachtingen geboekt, van 28 mei tot 1 juni. Je kunt dus al woensdagmiddag naar de 
camping!  
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Wil je meer zien en te weten komen over de camping kijk dan op: www.erkemederstrand.nl 
 
We gaan dit jaar als vanouds traditioneel kamperen, dus hebben we alleen een veld voor tenten 
gereserveerd. Deelname kost € 65,= pp en voor kinderen t/m 12 jaar € 32,50 pp.  

Hiervoor krijg je: 
 4 overnachtingen 
 Ontbijt op zaterdag en zondag 
 Bbq op zaterdagavond 

Overige kosten voor drank en eten (op woensdag, donderdag en vrijdag) zijn niet inbegrepen. 
Inschrijven vanaf nu tot uiterlijk 22 mei ovv je naam en het aantal personen.  

Betalen is deelname, graag eerst bij Corrie opgeven.  
 
 

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. 
http://www.vayamundoclubs.be/ardennen/index.php?page=detail&hid=12 
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 
Houffalize 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. 
 
 
 

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 

http://www.erkemederstrand.nl/
http://www.vayamundoclubs.be/ardennen/index.php?page=detail&hid=12
mailto:info@paulsmotoren.nl
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KNMV nieuws 

http://www.knmv.nl/Nieuws-motorrijden/2014/mei/veel-mediabelangstelling-voor-actie-knmv-en-rai/ 

 

Hemelvaartsrit 2014 

Gelukkig hebben wij in de Boreftse motorclub twee vaste uitzetters van onze “open” toerritten. 
De Kaastadrit wordt als vanouds altijd uitgezet door onze toercommissaris André Fokker die zijn 
eigen werkmethode heeft bij het uitzetten. Ik zet de route uit met behulp van MapSource en 
voor het noteren van de gegevens voor de ouderwetse routerol gebruik ik een digitale dictafoon. 
Het gebruik van deze twee middelen is arbeidsintensief en heeft meer kans op het maken van 
fouten wat af en toe resulteert dat je de route twee of meerdere keren moet narijden. De ultieme 
noodzaak is natuurlijk het narijden en dan wel door iemand die nog gebruik maakt van de 
ouderwetse routerol. 

Onze vaste uitzetter van de Hemelvaartsrit, Ad Jonker, gebruik bij het bepalen van de route 
meer zijn computer. Met behulp van diverse software, Google Maps, Streetview, Tripy, Tyre, en 
natuurlijk BaseCamp puzzelt hij de route voor ongeveer 90% zo ver uit dat de laatste 10% met 
behulp van de auto wordt vervolmaakt. 

Zodoende hebben Ad en ik afgelopen maandag de auto gepakt en de Hemelvaartsrit voor dit 
jaar uitermate snel op papier gezet. Met hier en daar wat kleine storende beperkingen waren we 
vlot klaar. Een van die beperkingen was een geslotenverklaring in Abcoude waarbij op een 
geslotenverklaring voor auto/motoren de tijd stond: gesloten tussen 6.00 en 18.00 uur. Ter 
plekke vonden we het tijdstip een beetje vreemd vanwege dat er 6.00 stond en niet 06.00 of 
16.00 dus met de 0/1 ervoor dus voor de zekerheid toch maar even een alternatief gemaakt. 
Achteraf bleek na een telefoontje dat de gemiste 0/1 toch een 1 hoorde te zijn dus werd de 
originele gedeelte alsnog in de route opgenomen. 

Elk jaar lukt het Ad om weer een uitermate gevarieerde route op papier te zetten. De route van 
dit jaar gaat in grote lijnen via het Amstel-Drecht kanaal langs het riviertje de Gein in de richting 
van de vestingstad Naarden. Het mooie stadje met zijn vestingwallen is een uitstekende locatie 
voor een uitgebreide lunch. Na een lunch gaat de route verder door bossen en heide gebieden. 
In het bosgebied in de omgeving van Kootwijk had onze uitzetter ook een stuk onverhard 
gevonden maar gelukkig voor ons was dit stuk van ongeveer 1500 meter goed te berijden dus 
werd dit gedeelte alsnog opgenomen in de route. Ad is accuraat aangaande zijn routes 
zodoende heeft hij een klein documentje gemaakt voor de toerrijders die eventueel het 
onverharde stukje willen vermijden, op en top service te noemen. Na het fine-tunen van de 
route kreeg ik de volgende dag een aantal bestanden van de Hemelvaartsrit en hierbij kwam 
zegen en schrijven 12 bestanden binnen van één route. Voor mij was het dus zaak om uit te 
zoeken welk bestand in de diverse routeplanners te laden zodat we op de dag zelf de juiste 
bestanden kunnen verstrekken aan de toerrijders. Sd kaartjes met “softe” route punten voor de 
Zumo 350, gewone gdb-bestanden voor de MapSource, gpx-bestanden voor de BaseCamp en 
zo verder. De route wordt maandag 18 mei voor de laatste keer gewoon met de motor nog 
nagereden om eventuele opbrekingen te kunnen ondervangen en als er leden zijn die geen tijd 
hebben om de route op Hemelvaartsdag zelf te kunnen rijden mogen eventueel meerijden. 

Meerijden? Geef even een seintje  0182-522649 

http://www.knmv.nl/Nieuws-motorrijden/2014/mei/veel-mediabelangstelling-voor-actie-knmv-en-rai/
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Tot Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei 

Oh ja we zoeken ook nog iemand die de complimenten op het eindpunt zou willen 
ontvangen. Hij/zij mag dan op de kosten van de club daar lunchen en drinken en de vele 
waarderingen van de Hemelvaartsrit ontvangen ,al met al een leuk klusje.  

Aanmelden graag via de mail van Corrie: c.wetsteijn@ziggo.nl 

 

ZUID AFRIKA OP DE MOTOR 

Als ik wakker wordt in Somerset West weet ik dat mijn zes weekse motorreis kan beginnen. 
Gisteren de motor al opgehaald bij de verhuurder en nu de Yamaha XT 660 Ténéré klaarmaken 
voor vertrek. De navigatie aansluiten op de accu en de tassen en plunjebaal erop snoeren. Het 
wil allemaal vlot lukken dus kan ik snel gaan rijden. Wel links rijden hier. Dat was alweer lang 
geleden maar het went weer snel. 

Ik kan het niet laten een stukje om te rijden via 
het plaatsje Gouda. Het laatste stuk richting 
Gouda is een lang, saai en recht stuk zodat ik wel 
wat spijt krijg van de omweg. Het stadje Gouda 
ligt er al net zo desolaat bij. Maar goed, de foto 
“Welkom in Gouda” staat op de SD kaart. De 
terugweg is gelukkig leuker met meer bochten, 
rotswanden en wijngaarden. 

Bij Robertson zie ik een bordje “camping”. Daar 
ga ik heen. De camping ligt wat afgelegen maar 
wel mooi langs de Breerivier. Ik heb de tent nog 
niet staan of ik wordt door de buren uitgenodigd 
voor het avondeten. Dat is heel aardig en sla ik niet af. Ik krijg een stoofpot met draadjesvlees 
en ik kom ook spruitjes tegen. De Oma van de familie is weleens in Nederland geweest en 
spreekt heel aardig Nederlands dat sterk verweven is aan het Afrikaans. Na een gezellige 
avond mijn tentje in voor een heerlijke nachtrust. 

s ‘Ochtends zijn mijn buren, enthousiaste vissers, 
alweer druk bezig met hun hobby en hebben de eerste 
vis al op het droge. Ik stel voor het beest voor het 
ontbijt te prepareren. Maar nee, het dier gaat weer 
netjes terug in het water. Mijn hobby is de motor. De 
bagage gaat er weer op en ik vervolg mijn reis. Via 
route 62 wil ik naar Oudshoorn vandaag. Het begint al 
heel fraai door de Kogmanskloof waar de weg dwars 
door de rotsen is gehakt. Verder is de weg heerlijk 
rustig door een glooiend groen landschap. De Yamaha 
zoeft relaxed over het strakke asfalt. Nabij Oudshoorn 
passeer ik de nodige struisvogelfarms. De dieren kijken 

onbenullig over de afrasteringen als ik een foto van ze maak. 

 

 

Door Peter van Boheemen, wordt ………..  

mailto:c.wetsteijn@ziggo.nl

