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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. 8 september 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 

De meeste zijn weer terug van de vakantie en denken nu het nog mooi weer is of ze er nog 

eens een weekend tussenuit kunnen nu het nog kan. Een groep van 18 BMCers gaat komend 

weekend naar het club weekend in de Ardennen. Een mooi hotel dat wel even wat anders is als 

Baton Rouge wat we gewend zijn.  We beschikken nu over veel meer faciliteiten waaronder een 

waar zwembad. Nu zijn er veel onder ons die niet van zwemmen houden maar zo’n zwembad is 

ook ideaal om je motor goed af te spuiten en weer schoon te poetsen voor de volgende dag. 

Ook is het de hele avond vrij drinken en zo veel je maar wil ( grapje haha). Je kan niet alles 

hebben !!!!   We hebben nog een paar nachtjes voor vertrek maar het weerbericht staat wel op 

mooi weer. Verder hebben nog een 40 jarig bestaan activiteit. We gaan powerboot varen op de 

open zee. We stappen op in de haven van Scheveningen en gaan dan buitengaats. Of daar de 

golven hoog of laag zijn zal het weer dan bepalen.     We hopen normaal op mooi weer maar nu 

mag het die nacht ervoor toch flink waaien. Ik hoop dat we tegen zeeziekte kunnen, anders heb 

je wel een probleempje.                                                                                                                

Heb je tijdens de vakantie nog iets spannends gedaan of een heel mooie tocht gemaakt, laat 

het weten aan de redactie die het dan kan plaatsen zodat ieder jouw avontuur kan meebeleven. 

Rene Nederhoff  Voorzittert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

12-14 sept Najaarsweekend in Houffalize, vol  
 
12 okt  Rib-varen ivm 40-jarig bestaan vanuit de haven van  
  Scheveningen 
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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 september en oktober 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.  

32E JAN BENGO TOERRIT - MC Bulldog  zo 14. sep 2014 09:30 – 12:00 
Kosten van deelname: vanaf € 6,00 incl. consumptie  Locatie vertrek: Café D'n Dorpel 
Langstraat 24, 6596 BP Milsbeek   Lengte: 220 km   Omgeving: Limburg, Gelderland en 
Duitsland   Info:024-6777094 www.mcbulldog.nl   Opmerking: Diverse prijzen. Route in 
Milsbeek aangegeven vanaf rijksweg Nijmegen / Gennep.    GPS Garmin: JA 
 
DAUWTRAPRIT - MAC Veenendaal  zo 21. sep 2014 09:00 – 10:00 
Kosten van deelname: € 3,00, koffie/thee/duo gratis   Locatie vertrek: MAC Veenendaal 
Groeneveldselaan 7, 3902 HA Veenendaal   Info:06-53798515 www.mac-veenendaal.nl 
GPS Garmin: JA 
 
UIT EN THUIS RIT - MSV Ophemert  zo 28. sep 2014 10:00 – 11:00 

Kosten van deelname: € 6,00 incl. erwtensoep  Locatie vertrek: De Avezathen Daver 45, 4012 
BC Kerk-Avezaath  Lengte: 200 km   Info: www.msvophemert.nl   GPS Garmin: JA 
 
34E VIERSPRONGTOCHT - MC Nieuwleusen  zo 5. okt 2014 09:30 – 10:30 
Kosten van deelname: € 5,00  Locatie vertrek: Clubhuis Bosmansweg 70, 7711 HN 
Nieuwleusen   Lengte: 200 km  Info:06-53698768 www.mc-nieuwleusen.nl 
GPS Garmin: JA 
 
21E HERFSTTINTEN TOERTOCHT - MC Bartje  zo 12. okt 2014 10:00 – 12:00 

Kosten van deelname: € 5,00  Locatie vertrek: Café Zalencentrum Hingstman Hoofdstraat 18, 
9491 AE  Zeijen   Lengte: 100 km Info:06-27226933 www.mcbartje.nl 
Opmerking: Route naar start vanaf A28 Assen Noord ri Ubbena/Zeijen. Route eindigt elders  
 
 
 

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.mcbulldog.nl/
http://www.mac-veenendaal.nl/
http://www.msvophemert.nl/
http://www.mc-nieuwleusen.nl/
http://www.mcbartje.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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Rib powerboat varen 

Omdat onze club 40 jaar bestaat willen we zoals eerder aangegeven nog iets spannends doen 
voor de rijdende leden en hun partner. Deelname is geheel gratis. 
 
RIB powerboat varen in Scheveningen. Volop actie! 
Rib powerboat varen moet je ervaren! Beleef de ultieme kick van het RIB Powerboat gevoel ! 
 

De omstandigheden op zee zijn uiteenlopend door wind, getij en golfhoogte!  Ga de ontmoeting 

aan met de natuurlijke elementen en de zoutspatten zullen je om de oren vliegen. Het is 
fantastisch om je in de golven op zee te bevinden, soms lijkt het water van alle kanten te 
komen, dus zet je maar schrap en zijn er geen golven? 
Dan kun je het gas pas echt helemaal opentrekken, rib powerboat varen op zijn best! 
 
Na een korte veiligheidsbriefing en het ondertekenen van de eigen risico verklaringen 
vertrekken wij richting zee. Het in- en uitvaren van de haven neemt maximaal 5 – 10 minuten in 
beslag. Zodra wij tussen de havenhoofden varen, trekken wij het gas open en start de 
belevenis. 
 
Op zondag 12 oktober gaan we varen vanuit de haven van Scheveningen. Vertrek daar met de 
boot om 14:00 uur. 
Wees dus op tijd aanwezig als je je hebt opgeven bij Corrie, c.wetsteijn@ziggo.nl 
Opgeven kan tot 3 oktober. 

 
Locatie boten:  Het Brouwcafé  

Dr. Lelykade 28, Scheveningen (Gratis parkeren voor de deur) 
 
Zie ook: http://www.rib-actie.nl 
 

mailto:c.wetsteijn@ziggo.nl
http://www.rib-actie.nl/
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ZUID AFRIKA OP DE MOTOR 

MANDELA 

Ik ben weer snel weg uit Pietermaritzburg. Weer lekker sturen door het Zuid Afrikaanse 
landschap. Voordat het weer te warm wordt een heel aardig backpackers overnachtingsplekje 
gevonden in Umzumbe. Ik huur er een klein houten hokje tussen het groen. Leuk voor een 
nacht want ik ga weer lekker verder door het fraaie boerenland met mooie uitzichten, 
boerderijen en rondavels. Deze typerende ronde huisjes lijken hier met de losse hand over het 
Zuid Afrikaanse landschap te zijn uitgestrooid. Eindpunt vandaag is Mthatha. Hier is een Nelson 
Mandela museum en 30 kilometer verderop is Qunu de geboorte en begraafplaats van het 
voormalig staatshoofd. Een kamer is hier snel gevonden. Het museum kost meer tijd. Er is dan 
ook een grote verbouwing aan de gang. Van een bewaker krijg ik te horen dat er voorlopig 
alleen maar bouwvakkers worden toegelaten tot het complex. Dat is jammer en betekend dat ik 
verder niets meer te zoeken heb in Mthatha en de volgende dag doorrij naar Qunu waar ook 

een museum is over Nelson 
Mandela en het ANC. Ik wordt 
daar zeer hartelijk ontvangen en 
begeleid waar een zaal is met 
de nodig foto’s teksten en 
propagandamateriaal te zien is. 
Het stelt allemaal (nog)niet zo 
veel voor maar ook hier wordt 
driftig gewerkt aan uitbreiding 
van het museum. Vanaf het 
museum kun je in de verte het 
huis zien van de familie 
Mandela. Volgens de reisgids 
kun je het huis bezoeken en 
foto’s maken. Maar er is 
natuurlijk veel veranderd nu 
Mandela hier 3 weken geleden 
is begraven. Ik ga er gewoon 
maar eens even kijken. Als ik 

de motor neerzet op het verlaten parkeerterreintje voor het huis zie ik dat de hekken gesloten 
zijn. Een hartelijke politieagent komt tevoorschijn en verteld mij dat Mandela hier op privégrond 
begraven ligt en de familie ervoor heeft gekozen geen bezoekers toe te laten. 

Toch bijzonder. Was hier nog geen 3 weken geleden de gehele wereldtop aanwezig voor de 
begrafenisplechtigheid, sta ik nu relaxed met oom agent een babbeltje te maken. Ik vraag de 
diender maar of ik dan maar van hem geen foto mag maken. Hij lijkt vereert maar vind toch dat 
hij het niet kan maken in zijn uniform te poseren.Dan maar weer verder over de doorgaande 
weg die N2 heet. Ik krijg een klein buitje maar het regenpak kan in de koffer blijven.In East 
Londen is een simpel hotelletje waar ook gekampeerd kan worden. Tijdens het inchecken twijfel 
ik nog tussen de tent en een kamer maar doordat er een flinke regenbui losbarst, is de keuze 
voor een kamer ineens niet moeilijk meer. Als het weer droog is loop ik naar de boulevard van 
East Londen. Door de zware bewolking ziet het er wat troosteloos uit. 

Na een nachtje East Londen een weinig spannende route waardoor ik op tijd in Port Elizabeth 
ben. Tussen de hoogbouw staat een groot koloniaal Engels huis dat een hotel is. In de tuin kan 
ik mijn tent opzetten. Ik boek er meteen een safari naar het Addo Elepfant National Park en het 
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Schotia private game reserve. ’s Middags even over de boulevard die er best wel mondaine 
uitziet maar niet echt sfeer kent.  

’s Ochtends is de bus die mij naar 
het Addo Elephant National Park 
gaat brengen op tijd. Eerst nog wat 
andere mensen ophalen en dan 
naar de hoofdingang van het park 
dat geflankeerd wordt door twee 
reusachtige olifantenschedels. 
Wanneer we het park inrijden zien 
we snel olifanten. Heel veel 
olifanten. Doordat het warm weer is 
hebben de dikhuiden zich 
verzameld in een blauw meertje 
waar ze lekker zitten te badderen. 
Wat een prachtig schouwspel!! Bij 
een ander meertje hetzelfde tafereel 
maar daar ook een buffel en 
jakhalzen in de verte. Zebra’s zie je 
altijd en overal evenals de gnoes en hert-achtige zoals de Tsessebe. Ik vind landschap hier 
mooier dan in het Krugerpark. Groener, de blauwe meertjes en afwisselender.  

Na de lunch worden de mensen herverdeeld in de jeeps in verband met hele of halve dag 
geboekte trips. De middag is voor het Schotia Private Game Reserve. Het is het oudste 
particuliere wild park van de Oostkaap. Veel kleiner het Addo Elephant Nationaal Park maar 
zeker zo aantrekkelijk. Zeker als we twee neushoorns zien, al zijn de dieren wel hun hoorn kwijt. 
Triest genoeg zijn deze er door stropers afgezaagd. De ranger verteld over het alsmaar 
stijgende aantal neushoorns die door stropers worden afgemaakt in Afrika. Stropers komen met 
helikopters de nationale parken in om dieren te doden en van hun hoorn te ontdoen. En dat 
alleen maar omdat er fabels rondgaan dat neushoornpoeder beter zou werken dan Viagra. En 
er lopen zelfs mensen rond op onze aardbol die menen dat je een ziekte als kanker ermee te lijf 
kan gaan. Het is allemaal te triest voor woorden. 

Maar laten we maar genieten van alles wat hier is. Zoals een paar giraffen die relaxed liggen te 
herkauwen. De zakkende zon maakt het landschap steeds mooier. Gnoes zijn het decor van het 
zachte strijklicht. Als kers op de taart zien we net voor zonsondergang nog een 
leeuwenechtpaar die ons met een wat onnozele blik aankijken niet wetend dat ze ervoor zorgen 
dat onze dag nu volmaakt is.Wanneer het echt donker is, is het tijd voor het diner in het 
bushrestaurant. Ik kijk er van op hoe snel men een groot kampvuur heeft ontstoken. Als iemand 
mij wijst op een lege jerrycan weet ik genoeg. We kunnen met de bordjes langs het buffet. De 
rangers zijn nu ineens obers en scheppen de borden vol. Een smaakvolle afsluiting van een 
mooie dag. 

Ik blijf nog een dag in Port Elizabeth. Er is hier een combi van museum, reptielenhuis en 
zeehondenshow. Ze noemen het Bayworld Museum Complex. Eerst bekijk ik de slangen en 
andere reptielen. De krokodillen worden net gevoerd. Met wild gespetter happen ze het 
toegeworpen voedsel weg. In het natuur historische museum zijn veel skeletten te zien. Zelfs 
die van een mens! Maar indrukwekkender is het walvissenskelet dat aan het plafond hangt. 
Buiten zijn er de zeehonden die kunstjes kunnen.’s Middags ga ik naar het oude centrum van 
Port Elizabeth. Er staan nog wat historische gebouwen al is het niet veel. Maar in Donkin Street 
staan Victoriaanse een rijtjeshuizen die de status van rijksmonument hebben. 
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Ik ga de kust weer volgen op m’n motor. Ik weet de N2 steeds te ontwijken en rij meestal over 
de R 102 die vaak parallel loopt. Bij een tolweg is de R102 een stukje afgesloten. Ik negeer 
stiekem de wegafzetting en geniet van het kronkelende bergweggetje. Wel voorzichtig want er 
liggen wat takken en stenen op de weg. Weer op de legale R102 volgt er een prachtige route 
over de Grootrivier Pass met eindeloze uitzichten over de ruige kust en de Indische oceaan. 

DE TUINROUTE 

In Plettenberg Bay is een heel leuk hotel met een ontspannen tuin met hangmatten en een 
grasveldje voor kampeerders. In de omgeving is veel te zien zoals het Elepfant Sanctuary waar 
je met een olifantenslurf in je hand een stukje kan wandelen met het goedaardige dier. Ik twijfel 
even of ik er wel heen wil. Het lijkt me wat kinderachtig. Zeker als ik in het foldertje lees dat het 
vooral leuk is voor gezinnen met kinderen. Toch besluit ik erheen te gaan. En toegegeven: Ik 
vond het leuk! Met (gelukkig) alleen maar zes volwassenen worden we meegenomen naar drie 
olifanten die gered zijn uit Botswana en het Krugerpark. We kunnen lopen met de olifant en 
alles van dichtbij bekijken en we mogen overal aanzitten. De binnenkant van de slurf voelt als 
snot, de wimpers als staaldraadjes en de zool als de ruwe kant van hardboard. Met een blik in 
de bek van de olifant kun de enorme kiezen van dichtbij zien. Als afsluiter mogen we ze 
appeltjes voeren waardoor we drie tevreden olifanten achterlaten. 

Vlakbij is het Monkeyland. Het is een reservaat waar apen uit de hele wereld vrij kunnen leven. 
Geen van de dieren is uit de vrije natuur hierheen gebracht. Het zijn verweesde of als huisdier 
verwaarloosde apen die hier weer op een natuurlijke wijze kunnen verder leven. Je kan het 
reservaat alleen maar in tezamen met een gids. De vriendelijke man verteld hoe 
verbazingwekkend gemakkelijk het is om apen uit de hele wereld te importeren. Wanneer een 
toerist in Brazilië een aap wil kopen zorgt de verkoper ervoor dat het dier in Zuid Afrika komt. 
Hoe ze het doen is een raadsel maar, wellicht met de nodige steekpenningen, ze krijgen het 
voor elkaar. 

Direct naast  Monkeyland is “The Birds of Eden”. Met de combikaart ben ik al verzekerd van 
toegang. Het vogelpark is van dezelfde eigenaren en dezelfde opzet als Monkeyland. De vogels 
zijn bevrijd uit foute vogelkooien fladderen hier vrij rond. Er is over een groot stuk bos van 
23.000 M2 een net gespannen tot 50 meter hoog waardoor de grootste volière ter wereld 
ontstond. Vaak kun je de veelal kleurige vogels van heel dichtbij spotten. Via totaal 2 kilometer 
lange rolstoelvriendelijke houten bruggen kun je door de mega volière lopen. Er leven maar 
liefst 3.500 vogels van 280 verschillende soorten. Aan het eind van de wandelbruggen zijn er 
vijvers waardoor ook ruimte is voor de categorie watervogels. 

De reis gaat weer verder. Als ik wil vandaag naar 
L ‘Agulhas wil moet ik wat kilometers maken. 
Maar het rijdt snel over de hoofdweg. Een andere 
keuze is er niet. Het is fijn om op je navigatie te 
lezen: ’Afslaan na 45 kilometer’. En wanneer je 
dat doet zie je: ‘afslaan na 55 kilometer’. Heerlijk 
die ruimte hier. Richting Bredasdorp is het wat 
desolaat en in L ‘Agulhas is weer wat leven. De 
overnachtingsplaats die mijn reisgids aangeeft 
kan ik er niet vinden. Bij navraag blijkt deze dan 
ook in Struisbaai te zijn. Dus daar naar toe. Het 
hotel heeft nog een klein stukje tuin voor mijn 
tent. Het is een gezellig hotelletje met bar dus 
blijf ik er een nacht. Ik wil toch ook naar L’Agulas het Zuidelijkste punt van Afrika vier kilometer 
verderop. Als ik daar naartoe ben gereden bezoek ik eerst een vuurtoren met bijbehorend 
museum. Via steile trappen kun je naar het boven om vandaaruit het Zuidelijkste punt van Afrika 
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al vanuit de verte te zien liggen. Daarna kun je via een houten een steiger er naartoe lopen. Het 
Zuidelijkste punt is niet meer dan een rots waar een plaquette op is geplakt. Hier is ook het punt 
waar de Indische en de Atlantische oceaan elkaar ontmoeten. Ik loop een stukje door naar een 
scheepswrak dat hier ooit schipbreuk heeft geleden. Er is niets aan te zien. Het is niet meer dan 
een stuk roest. Maar je hebt een doel om naar toe te lopen. 

Het is weer tijd om verder te rijden. Terug naar Bredasdorp en dan richting Hermanus waar het 
tijd is voor een kop koffie. Ik wordt snel aangesproken door een enthousiaste man die met twee 
opgestoken duimen naar me toe komt: “Jij hebt het mooi voor elkaar! Motor netjes bepakt en 
reizen maar!” Hij is zelf ook motorrijder. Zo ging het vaak in Zuid Afrika. Veel mensen die je 
aanspreken omdat ze zelf ook motorrijden en mooie reizen hebben gemaakt door Zuid Afrika en 
omringende landen. 

En of het mooi is om motor te rijden. De kustweg van Hermanus naar Kaapstad is geweldig. 
Strak asfalt slingerend langs rotswanden en de ruige kust. Stralend blauwe lucht en een 
heerlijke temperatuur. Meer dan dit kan een motorrijder zich niet wensen. Ook de architect van 
deze weg is zich bewust geweest van de schoonheid ervan want er zijn vele parkeerplekjes 
gemaakt om even te genieten van de adembenemende uitzichten. Ik ben geneigd bij elke 
parkeerplaats te stoppen om even op adem te komen. Wat is het hier heerlijk om motorrijder te 
zijn! 

Kaaps Schiereiland 

Vanaf Muizenberg wordt het druk. Tot Boulders Beach aan toe. Daar zet ik voor de laatste keer 
mijn tent op. 

Het is een stukje lopen van de camping naar de 
baai in Boulders Beach waar de beroemde 
kolonie Afrikaanse Pinguïns leeft. Vanaf een rots 
op gepaste afstand bekijk ik de dieren. Ze 
blijken echter totaal niet mensenschuw te zijn. 
Want even later komen ze mijn richting 
opgezwommen en op minder dan een meter 
waggelen ze gezellig voorbij en staan er vier op 
een rij professioneel voor me te poseren voor 
een leuke foto. 

Ik heb nog een dag om het Kaaps schiereiland 
te bekijken en wat kun je dan beter doen dan 

naar het wereldberoemde ‘Kaap Die Goeie Hoop’ te rijden. Een, alweer, heerli jke kustweg 
brengt mij naar Cape Point. Een grote parkeerplaats staat vol met dito touringcars. Voor de 
motor is er wel een plekje op de stoep. Dan een stukje omhoog lopen naar de vuurtoren. 
Vandaar het uitzicht op het meest Zuidwestelijke puntje van Afrika. Vanaf het parkeer terrein is 
er het ‘Kaap Die Goeie Hoop wandelpad’ die je naar dit beroemde punt brengt. Ondanks de 
vele toeristen hier zijn er maar weinig die dit mooie wandelpad belopen. Eerst over houten 
steigers en dan over rotsige paden. Vanaf de top weer via een trap afdalen en uiteindelijk ben je 
bij het geel beletterde bord ‘Kaap Die Goeie Hoop’. Ik moet in de rij staan voor de klassieke foto 
achter het bord. Dat geduld heb ik. Over hetzelfde wandelpad weer teruglopen naar Cape Point 
waar de motor op mij wacht. 

Het motoravontuur is bijna voorbij. Voor de laatste keer ontbijt voor de tent. Ondanks een harde 
wind lukt het nog om koffie te zetten. Dan inpakken voor het laatste ritje naar Summerset West 
waar ik de motor moet inleveren. En dat doet toch even pijn na zes weken. Maar ik mag nog 



 

 

Dit is een uitgave van de Boreftse Motorclub. 

12 

niet echt verdrietig zijn want ik heb nog een week Kaapstad in het vooruitzicht voordat ik 
afscheid moet nemen van dit fantastische land. 

Door Peter van Boheemen,  

 

 

 

Blacky Bandit 

En dan is de zomer al weer bijna voorbij, de vakantie ‘met de vrouw’ naar Engeland al weer 
geweest, en ook de motorvakantie is al weer verleden tijd. Gelukkig hebben Blacky en ik nog 
het clubweekend naar de Ardennen in het vooruitzicht, maar daarna is het echte motorseizoen 
voor ons wel afgelopen. 

De motorvakantie ging deze keer naar Frankrijk, we hadden bij Horizon-motorreizen de 
groepsreis ‘Vercors’ geboekt, en daar zelf nog een hotel voor 3 nachten in de Ardèche aan 
vastgeknoopt. Met de heen en terugreis erbij werd dat dan 12 nachten. De twee hotels voor de 
heenreis had ik al geboekt, het vertrek was half augustus en met 5 personen leek me dat beter, 
de 2 nachten voor de terugreis niet: deze waren buiten de vakantieperiode dus dat durfden we 
wel aan. 
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Voor ons was de Vercors onbekend, op het kaartje van zuidoost Frankrijk staat deze streek 
aangegeven zuidwest van Grenoble, tegen de Franse Alpen aan. De Ardèche (met het stadje 
Privas) ligt hier meteen links (westelijk) naast, gescheiden door de rivier de Rhône. 

 

 

Zoals gebruikelijk als we naar het zuiden gaan, verzamelden we bij ‘Het Anker’ aan de A2 in 
Limburg. Tot mijn verrassing hadden 3 van de vijf mannen een andere motor gekocht, waardoor 
we de volgende verzameling kregen: 

                                        

 

 

KTM Superduke 1290  BMW R1200R 

De twee Harley’s en de BMW K75 ontbraken dus, deze waren thuisgebleven danwel ingeruild. 
René(Guzzi) en ik (Bandit) keken elkaar eens aan en fronsten onze wenkbrauwen bij zoveel 
‘geweld’ en vroegen ons af wat de gevolgen zouden zijn tijdens de ritten. Maar dat was van 
later zorg, we gingen op pad! 

 

 

         

Bandit 650   Moto Guzzi Norge  KTM Adventure 1190 


