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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. 6 juni 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………………………………………………??? 
 
Hebben we een gezellig weekend gehad? Wij wel! Heeft de voorzittert een gezellig weekend 
gehad? Dat weten we nog niet…… 
In alle drukte van de afgelopen tijd kan het natuurlijk gebeuren dat er een artikel ontbreekt. Dit 
keer is het de brief van de voorzittert aan de geïnteresseerden binnen en buiten onze club. Wie 
leest het artikel van onze voorzittert? Het is dus ook geen brief maar zoals altijd zijn voorwoord. 
Lievehemel wat een tekst, ik kan er ook niets anders van maken op deze warme zwoele avond 
2 hoog op zolder. Wat lekkers koel staat te wachten in de koelkast. Lees deze onzin en ga snel 
verder. Tot de volgende keer dat er weer wat beters te lezen valt. 
 
Groetjes, 
De schrijver 
 
 

Jubileumfeest 40-jarig bestaan, voor leden 

Op zondag 22 juni organiseren wij een zondagmiddagrit met aansluitend een barbecue voor 
alleen leden (met hun partner/gezin) omdat onze motorclub dit jaar 40 jaar bestaat.  
 
Dit evenement is gratis. 
 
Heb alleen zin om aan de barbecue deel te nemen dan kan dat ook. 
Wil je met meerdere gezinsleden de rit rijden maar heb je te weinig zitplaatsen op de motor 
neem dan contact op met het bestuur. Dan proberen wij iets te regelen. 
Maar: je moet je wel van te voren opgeven bij de organisatie (het bestuur) voor de barbecue, 
omdat wij graag willen weten met hoeveel personen wij rekening moeten houden. Ook voor 
jonge kinderen willen we iets leuks doen, als een springkussen. Wil je met kinderen komen geef 
dan ook het aantal en de leeftijdsgroep van de kinderen aan. 
Heb je dieetwensen? Dan proberen we daar ook rekening mee te houden, geef het door.  
Meedoen, mail naar Corrie, c.wetsteijn@ziggo.nl 
 
Het bestuur er is er niet alleen, we zijn al met een deelnemerslijst bezig. 
De juiste tijden krijgen jullie nog te lezen in het clubblad of een nieuwsbrief. Voorlopig staat het 
vertrek van de toerrit rond de klok van 1 uur, vanaf Café Custwijc en begint de barbecue rond 
17:00 uur. 
 
Tot 22 juni. 
 

Agenda 

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
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De Toerhoek 

 Hier volgen voor de maand juni en juli 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.  

27E BARTJE TOERTOCHT - MC Bartje  zo 15. jun 2014 09:30 – 11:30 

Kosten van deelname: vanaf € 5,00  Locatie vertrek: Café-zalencentrum Hingstman Hoofdstraat 
18, 9491 AE  Zeijen  Lengte: 200 km  Omgeving: Drenthe en Groningen   
Info:06-27226933 www.mcbartje.nl  Opmerking: Route naar start: vanaf A28 afslag Assen-
Noord ri Ubbena/Zeijen  
 
22 juni – Boreftse Motoclub 

Clubritje voor alleen leden met partner/gezin, geheel gratis 
Vertrek vanaf Café Custwijc, verzamelen rond de klok van 13:00 uur 
 
20E OPEN EAGLE RIT - MV The Eagles  zo 29. jun 2014 09:00 – 12:00 

Kosten van deelname: € 5,00 incl. consumptie  
Locatie vertrek: Café-zaal Beej-Bertje Rietstraat 28 6003 PM  Weert (Laar)  
Lengte: 200 km  Omgeving: Zuid-Nederland, België en Duitsland   Info:06-20222210   
Opmerking: Diverse prijzen. Pas en groene kaart meenemen. Route naar start: volg bordjes MV 
The Eagles vanaf invalswegen Weert.  
 
21E VAKANTIERIT - MC De Megafoon  zo 6. jul 2014 09:00 – 11:30 
Kosten van deelname: € 4,00 incl. koffie  Locatie vertrek: Clubhuis Stinzenlaan 81, 7392 AD  
Twello  Lengte: 180 km  Omgeving: Salland  Info:0571-789092 / 0313-619895 
www.demegafoon.nl   Opmerking: Route op GPS via toer@demegafoon.nl. Op inschrijfnummer 
kan zondags betaald.  GPS Garmin: JA 
 

 
 
 
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.nationalemotortoerkalender.nl/
http://www.loot.nl/
http://www.mcbartje.nl/
http://www.demegafoon.nl/
mailto:info@paulsmotoren.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 1993 geschreven 
door Michiel Heemskerk. 
 
Lekker accelereren! 
Het behoeft geen betoog dat motorfietsen sneller accelereren dan auto’s, dat weet iedere 
motorrijder en iedere realistische automobilist. Het leukste zijn derhalve domme automobilisten. 
Die staan naast je voor een stoplicht, verkwistend gasgevend, en doen bij groenlicht een 
jammerlijke poging om snel weg te komen, sneller dan de motor. Gelukkig is het in dit land nog 
niet verboden om hard op te trekken, aldus kan de motorrijder zijn acceleratiepotentieel naar 
hartelust uitleven. Het verdient meestal aanbeveling om de eerste meters de automobilist een 
voorsprong te geven zodat door-rood-rijdend verkeer, voetgangers en fietsers van opzij, op zijn 
bumper landen in plaats van in jouw kuip – en dan pas woest aan de kraan te draaien, 
eventueel met een beetje slippende koppeling erbij om het voorwieltje los te krijgen. Leuk voor 
de show.  
  
De acceleratiemogelijkheid is de beste vriend van de 
motorrijder. Niet alleen voor een stoplicht, maar 
vaker erna. Domme automobilisten willen sprinten, 
verliezen dat en zijn vervolgens boos op de 
motorrijder. Wat denkt die vlegel wel niet! Dat die 
domme automobilist dat denkt is verklaarbaar: hij 
heeft geen halve ton aan een glanzende bolide 
uitgegeven om in tegenwoordigheid van vrouw en 
kinderen vernederd te worden door een opgevoerde 
brommer. Je ziet de man wit wegtrekken en je weet 
dat er drie dingen kunnen gebeuren. 1: Hij ziet zijn 
domheid in en geeft zich uit angst voor een tweede debâcle gewonnen. 2: Hij bleek niet dom te 
zijn, maar wel in voor een lolletje en probeert het bij het volgende stoplicht weer. 3: Hij wilde 
winnen, kon dat niet, werd boos en bundelt al zijn ongenoegen in de overtuiging dat jij een 
idioot bent die een lesje verdient. Optie 1 is triest maar risicoloos, optie 2 is leuk, maar optie 3 is 
gevaarlijk. De persoon die optie 3 kiest, is wel zo slim dat hij weet dat hij niet nog een keer een 
sprintje hoeft te proberen en zal dus iets anders verzinnen om zijn gelijk te halen. Dat die 
persoon daarvoor zijn auto gaat gebruiken is wel duidelijk, dus als zo’n persoon na de sprint 
alles in het werk stelt om in de buurt te blijven, is het zaak om niet voor hem te staan bij het 
volgende stoplicht.  
 
Een voorbeeld: een stoplicht waarvoor twee rijen 
auto’s vier keer alle kleuren moeten zien voor hun 
groen na tien minuten wachten aan de beurt komt. 
Ik geef toe, ik was fout. Wat deed ik? Ik reed 
tussen de rijen door naar het stoplicht en wachtte 
tussen de twee voorste auto’s op groen. Fout 1: de 
automobilisten stonden allang in de rij en waren 
dus slecht gehumeurd. Met het oog op hun 
geestesgesteldheid was het dus beter geweest om 
niet tot de voorste rij door te rijden. Fout 2: de auto 
links van mij was een Peugeot 405MI16, een snelle auto. Aangezien de weg verderop 
éénbaans werd en hij met zijn burgermansracer de sprint wilde en kon winnen, had hij geen 
behoefte aan concurrentie. Fout 3: ze stonden vooraan en hadden dus als extra nijdigmakende 
factor het vorige groene licht net gemist. De automobilist in de Peugeot had veel redenen om 
boos te zijn, en ik was de druppel die de emmer deed overlopen. Nog niet eens door bij het 
eerste groene licht snel weg te zijn, maar door bij het tweede stoplicht, meteen daarna, nog in 
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het rood tot stilstand te komen en alweer weg te zijn voor hij het had bereikt. Dat ik al stond te 
wachten voor het tweede voordat hij na het eerste goed en wel op gang was gekomen was 
gênant, maar dat hij – al op snelheid – ook de tweede sprint verloor door een voertuig op één 
wiel, was teveel van het goede. Misschien had ik niet tegelijkertijd meewarig met het hoofd 
moeten schudden. In ieder geval, 2 km later bij het volgende stoplicht zag ik hem in mijn 
spiegels vier auto’s achter me tot stilstand komen en uitstappen. Wat hij van plan was met deze 
in het leer gestoken, 1.91 meter lange en jeugdigere en sterkere Hollandse belhamel is mij nog 
altijd onduidelijk, maar aangezien hij mijn kant opkwam en zijn vuisten alvast balde, kreeg ik de 
indruk dat hij niet naar de weg wilde vragen. Hij was er bijna toen het licht op groen sprong en ik 
wegsukkelde. Langzaam, om te zien of hij inderdaad plannen had. 
Toen hij weer zijn auto bereikt had en met piepende banden mij niet alleen de bocht om volgde, 
maar bovendien het ernaast gelegen parkeerterrein op, wist ik genoeg………. en liet hem op 
meters naderen om vervolgens tussen een paar solide paaltjes door in een woonwijk te 
verdwijnen. Deze man was een masochist. Hij wilde vernederd worden.  
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

http://www.vayamundoclubs.be/ardennen/index.php?page=detail&hid=12
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ZUID AFRIKA OP DE MOTOR 

OUDSHOORN EN OMGEVING 

Aan gekomen in Oudshoorn heeft de GPS de camping snel gevonden. Nog even naar de 
supermarkt voor wat eten. In het donker warm in de inhoud van wat blikjes op. De kroeg is op 
loopafstand en veilig te bereiken verteld men mij wanneer ik daar naar informeer.  

Ik wil hier een paar dagen blijven. Er is veel 
moois in de omgeving wat ik op de motor ga 
verkennen. Ik rijd noordwaarts naar de 
Schoemanspoort. Fijn sturen door het 
berglandschap. Later wordt de weg onverhard 
en de uitzichten steeds mooier. Ik wil door de 
Gamkaskloof naar eindpunt “Die Hel”. Maar 
eerst over de Swartberg Pass naar Prince 
Albert om te tanken. En dat is geen straf want 
de gravelweg wringt zich prachtig tussen de 
roswanden door naar het dorpje. Met een volle 
tank weer terug en nu de afslag naar de 
Gamkaskloof nemen. De weg is goed te 
berijden al is het best wel stijl en zijn er veel 
haarspeldbochten. De omgeving is ruig, rotsachtig met wat grove struiken en veel kleurige 
bloemen. Het off the road rijden was weer lang geleden maar went weer snel. Ik moet een paar 
keer door het water van een kleine bergstroom en het wordt wel wat warm. De koude Cola op 
eindpunt “Die Hel” doet me dan ook goed. Dan het hele stuk weer terug. Moe maar voldaan 
arriveer ik weer op de camping. 

De omgeving van Oudshoorn heeft nog meer te bieden. De belangrijkste en bekendste zijn 
Cango grotten op een kleine 30 kilometer noordwaarts. Op de motor ben je er zo. Het is een 
enorme toeristentrekker. Niet minder dan 250.000 mensen per jaar bezoeken deze 
druipsteengrotten. Je kan er alleen in onder de begeleiding van een gids. Ondanks, ook nu, de 
massale toeristenstroom zijn de grotten twee eeuwen na ontdekking nog altijd heel 
indrukwekkend. Er zijn zes zalen. De gids verteld het bekende verhaal over stalagmieten en 
stalactieten en weet het steeds spannend te houden door pas op het laatste moment het licht te 
ontsteken waarna de “oohh’s en aahh’s door de grote ruimtes echoën. Na een uur is de 
rondleiding afgelopen en zien we het daglicht weer. 

Terug in Oudshoorn loop ik naar de nabijgelegen Cango Wildlife Rang. Een kleine maar goed 
verzorgde dierentuin. Ik ben net op tijd voor de rondleiding langs de roofvogels, luipaarden en 
tijgers. Spectaculair is het krokodillen voeren waarbij de dieren hoog uit het water toornen om 
de versnaperingen van de oppasser op te snoepen. 

’s Avonds bezoek ik weer de plaatselijke pub. Ik blijf er als laatste klant hangen. Eigenaar 
Joppie heeft dan ook wel wat te vertellen: Nadat zijn 17 jarige dochter aan kanker was 
overleden heeft hij in 2011 en 2012 met een ziekenhuisbed voor zich uit duwend in een jaar tijd 
5200 kilometer door Zuid Afrika gewandeld om zo geld en aandacht te vragen voor de ziekte 
waaraan zijn dochter was overleden. De vele krantenknipsels op het prikbord getuigen van 
deze stoere daad. 
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OOSTKAAP EN DRAKENSBERGEN 

Ik verlaat Oudshoorn en ga richting Graaff Reinet. Als ik de rechte strepen op de kaart zie 
verwacht ik een saaie route maar dat valt best wel mee. Wel weinig bochten maar het 
uitgestrekte landschap en de stralend blauwe lucht maakt veel goed. Na 300 kilometer ben ik in 
Aberdeen waar ik wat eet. Ik verlaat de provincie Westkaap en kom in de provincie Oostkaap en 
is het niet ver meer naar Graaff Reinet. De stoffige camping is daar snel gevonden.  

Er zijn in Graaff Reinet een aantal musea maar die zijn allemaal gesloten in verband met de 
begrafenis van Nelson Mandela vandaag. Wat overblijft aan bezienswaardigheden zijn de 
Nederlands / Duits Gereformeerde kerk en de vele historische woningen, straten en gebouwen 
uit de Victoriaanse tijd. 

Maar er is ook nog mooie natuur. De “Vallei van verlatendheid” ligt in het Candeboo National 
Park. Ik rijd er naar toe. Bij de ingang betaal je 80 Rand entree en kun je naar de canyon rand 
rijden om vandaar een wandeling te maken van 45 minuten die je langs grillige rotsformaties 
leiden met duizelingwekkende dieptes. Maar je ziet ook lieflijke bloementjes en bloeiende 
cactussen. 

Een dag Graaff Reinet e.o. is voldoende en ga verder. Na de regen van gisterenavond is het 
weer droog en zonnig en de wegen zijn weer uitgestrekt en verlaten. Desondanks wel oppassen 
voor de zogenaamde ‘potholes’ of te wel slaggaten op z’n Afrikaans waar verkeersborden voor 
waarschuwen. Het zijn (soms) grote gaten in het asfalt. Erg verraderlijk. Daarnaast zijn er ook 
schapen, geiten en ander vee dat gewoon oversteekt zonder uit te kijken. Ook rijd ik kilometers 
lang over gravelwegen waar je alleen maar af en toe een boerderij tegenkomt. 

In Maclear wil ik overnachten. Er is geen camping. Geen punt. Het miezert toch een beetje dus 
bel ik aan bij bed & breakfast. Vals blaffende honden begroeten mij van achter het hek. Een 
meisje weet de krengen tot bedaren te brengen en laat mij binnen. De kamer ziet er goed uit al 
vragen ze er wel wat te veel voor. Ik weet het ontbijt erbij te bedingen. De gastvrouw 
waarschuwt mij dat de winkels bijna dicht gaan en dat ik op moet schieten wil ik vanavond nog 
wat te eten hebben. Ik ben nog op tijd zodat ik als diner instant noedels eet op de rand van mijn 
bed. Met een flesje Zuid Afrikaanse wijn kom ik de avond wel door. 

In de ochtend is het nog steeds bewolkt en er valt een lichte miezer. Maar snel wordt het beter 
en komt de zon er weer bij en zet het glooiende landschap zich weer voort. Het mooie weer 

helaas niet want richting Drakensbergen wordt het weer 
donker en valt er weer wat lichte regen die verergert naar 
echte regen waardoor ik voor het eerst mijn regenpak aan 
moet trekken. Mijn plan om in de Drakensbergen te 
kamperen veranderd wanneer ik in Mooi River ben. Ik vind 
daar een groot statig hotel in Fawlty Towers stijl. Een lange 
oprijlaan brengt mij bij de ingang. Het blijkt ook nog aardig 
betaalbaar dus blijf ik. Een vriendelijk echtpaar ontvangt mij 
en vraagt of ik al gegeten heb. Als ik ontkennend antwoord 
kan de man wel iets klaarmaken met rijst en vlees. Prima 
doe maar. Tijdens het eten blijft hij gezellig babbelen. Over 
het slechte weer. Zo koud en nat, dat moest toch met de 
klimaatsverandering te maken hebben. Ik kan het hem ook 
niet vertellen.  

Ook de volgende ochtend weer bewolkt en wat miezerig. 
Maar het wordt droger. Zelfs zo droog dat ik in Bergville 
besluit richting camping te rijden. Na registratie voor het 
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Royal Natal National Park weer tentje bouwen op een grote frisgroene camping. 

Er zijn hier veel wandelroutes. Ondanks dat het weer licht miezert begin ik aan een korte 
wandeling naar de Tiger Falls. De waterval is niet echt indrukwekkend en ik loop nog en stukje 
door. Maar de miezer wordt dichte mist en het gaat echt regenen. Als ik ook nog een 
donderklap hoor weet ik genoeg: Rechtsomkeert. Maar ik ben al veel te laat. Hagelstenen en 
grote natte kledders regen maken mij doorweekt ondanks mijn regenjack. Aan het einde van het 
wandelpad wordt ik aangesproken door een vriendelijk gezin. Ze zijn zelfs zo vriendelijk dat ze 
mij uitnodigen om vanavond mee te eten. Erg gezellig en ook interessant om te horen hoe het 
dagelijks leven is in Zuid Afrika met als z´n problemen en geschillen tussen arm en rijk en blank 
en zwart.  

Ik krijg het wel wat koud in mijn nog natte kloffie. De warme douche en de donzen slaapzak 
brengen daar verandering in. De nieuwe dag begint met een wandeling naar  -weer- de Tiger 
Falls. Maar nu in de zon. Zonder mist en regen ziet de natuur er toch een stuk fraaier uit! Nu zijn 
er heldere vergezichten over Drakensbergen. De regen heeft er wel voor gezorgd dat alles er 
frisgroen uitziet en de bloemen in bloei staan. Ik besluit de wandelroute naar ‘The Policehelmet’ 
te volgen. Dit is een grote vrijstaande rots die de vorm heeft van een politiehelm zoals bij een 
Engelse Bobby. Het is verder dan ik dacht maar ik kom er. Op de terugweg nog een paar 
spatten regen maar het regenjack hoeft maar 5 minuten aan. Terug op de camping hoor ik dat 
het daar gestortregend heeft. De tent en inhoud zijn gelukkig droog en de lucht weer blauw. 

Net als ik wat eten wil klaarmaken komt er een jongen naar mij toe en vraagt of ik met zijn 
familie wil mee-eten. Ik wordt hier wel verwend! Het is een enorm gezin. Pa en Ma hebben maar 
liefst 10 kinderen in leeftijd variërend van 15 tot 31. Niet iedereen is erbij. Valt ook niet mee tien 
kinderen met aanhang en kleinkinderen in een weekend vanuit Johannesburg bij elkaar te 
brengen. “Tja, zegt vader, “ We hadden niet zo vaak moeten verhuizen. Iedere keer wanneer 
we verhuisden kwamen er weer een paar kinderen bij……… 

Ondanks alle gastvrijheid op deze camping ga ik 
weer verder. Tent weer op de motor en rijden. 
Het is weer zo mooi dat ik weer snel stil sta voor 
een foto het knalblauwe bergmeer 
Sterkfonteindam. Een andere motorrijder komt mij 
vergezellen. “Hello how are you” vraag ik hem 
terwijl ik om z’n motor loop en ontdek zijn gele 
Nederlandse nummerplaat. “Helemaal uit 
Nederland hierheen gereden?” Nee, had hij ooit 
wel gedaan maar nu ‘gewoon’ laten verschepen 
naar Kaapstad. Voor een rondje van ruim een 
paar maanden. 

Door Peter van Boheemen, wordt ………..  
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WUD…… 

 De Hemelvaartrit druilerig is verlopen 

 De KNMV reclame heeft gemaakt voor de Hemelvaartrit 

 De KNMV zelf het toegezonden persbericht heeft aanpast 

 Je dan rare dingen kunt krijgen 

 Herdenkingstegels al jaren niet meer worden gegeven bij de Hemelvaartrit 

 De 1
e
 deelnemer al om half negen op de stoep stond 

 We 47 deelnemers hadden 

 Joop zijn koffieapparaat stuk ging 

 Er toen 10 liter water over de vloer liep 

 Corrie heeft helpen dweilen 

 André gek werd van de diverse gps-systemen 

 Er 3 laptops op de bar stonden 

 Ook 3 sd-kaartjes gebruikt werden 

 De ouderwetse route-rol nog steeds in trek is 

 De ene een “harde” en de andere een “softe” route moet hebben 

 Bob net na sluitingstijd wilde inschrijven 

 Dit gelijk met Dennis moest gebeuren 

 De “Triple” van Dennis niet wilde starten 

 Bob en Dennis elkaar toch nog bij Alphen op de route hebben gevonden 

 De camping op donderdagmiddag lekker vol liep 

 Thelma bijna de hele campingclub op donderdag te eten heeft gegeven 

 Zij onder de vleugels van kok Dré schiet 

 De 1
e
 nachten op de camping koud waren 

 De laatste nachten niet meer 

 Thomas het kampvuurrooster heeft aangepast 

 De rook toen wel door de schoorsteen ging 

 Een droog pallet de vlammen hoog doet gaan 

 Frank ’n waarschuwing heeft gehad voor biergebruik op de camping 

 Hij toch wel boven de 18 is 

 Drankgebruik wel mocht maar alleen bij de tent 

 Een wijnfles uitschenken met de dop erop niet gaat 

 Corrie er toen de dop maar afhaalde 

 Het zwemwater ondiep was 

 De kinderen zijn gaan kanovaren 

 Je met een kano ook om kan slaan 

 De kinderen dan vanzelf moeten zwemmen 

 Xanthe en Koen net een koppeltje waren 

 De hond Charlie netjes de bal terug bracht bij Xanthe 

 De “Triple” van Dennis het toch weer heeft begeven 

 Thelma ’s nachts een hondje naar zijn baasje heeft teruggebracht 

 Dit hondje eerst enige tijd heeft staan keffen 

 De herder van de buren op strooptocht ging 

 De botten van Charlie en Rudolf niet veilig waren 

 Een ekster bij Ted de chips uit de tent haalde 

 Een “douchesleutel” ontbrak op zondagochtend 
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 Een broekzak van Pieter de oplossing bracht 

 Wij niet willen weten wat nog meer verdwijnt in zijn broekzak 

 Annemieke geen tent heeft opgezet 

 Ronald en Conny de tent hebben opgezet en weer naar huis gingen 

 Annemieke van deze lege tent gebruik gemaakt heeft 

 Zij wel een broek achter liet 

 Bol.com nu Wetsteijn.com is geworden 

 Als je iets vergeet het via Wetsteijn.com terug komt 

 Corrie niet echt wilde kamperen 

 Een koelkastje uitkomst kan bieden bij het opstaan 

 Bert hulp bood in de tent 

 In een onderbroek stappen best moeilijk kan zijn 

 Corrie de benen niet omhoog kreeg 

 De kleur roze Dennis goed staat 

 Een prinsesse slaapzak hier goed bij paste 

 Corrie met een erg volle auto terug ging 

 Xanthe tussenin heeft geslapen 

 Dit toch wel warm was 

 Dennis hier de oorzaak van was 

 Als je Xanthe kwijt bent zij in het autostoeltje in de auto zit 

 De brug bij Zeewolde niet bij Harderwijk ligt 

 Onze toercommissaris zich hierin vergiste 

 De toerrit hierdoor bijna 60 km langer werd 

 Een “Jutter”burger echt groot is 

 De barbecue geslaagd is 

 Iedereen na het kamperen tevreden naar huis ging 

 Een Garmin660 best donker is met 20% lichtsterkte 

 Het bier van ver werd gehaald 

 Bert hiervoor naar Vorden is gereden 

 In het oosten andere supermarkt acties gelden 

 Het bier daar nu voor half geld ging 

 Bob ‘n “duits” kuiltje heeft gegraven 

 De kinderen hierin konden pootje baden  

 We weer een geslaagd kampeerweekend hebben gehad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur wenst jullie allen een goede en mooie zomer met veel kilometers plezier. 

 

 


