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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. 11 december 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 

Het jaar is weer bijna om en voor de BMC is er nog 1 activiteit. Op de laatste clubavond hebben 
we de jaarlijkse bingo. Het bestuur heeft voor leuke prijzen gezorgd en we hopen natuurlijk op 
een gezellige avond.  
We gaan het jaar dus bijna afsluiten. Een leuk jaar want de BMC vierde zijn 40 jarige jubileum 
We hadden daar voor twee activiteiten om zo iedereen erbij te betrekken. Van de zomer 
hadden we de barbecue met een zeer grote opkomst. Het weer was prima en ieder had een 
gezellige middag. In oktober gingen we naar Scheveningen om met een zogenaamde 
powerboot de zee op te gaan. Met grote snelheid over de golven knallen. De golven hadden 
zeker wat ruiger kunnen zijn maar voor de 20 personen die aanwezig waren was het een mooie 
beleving.  
Het feestjaar is voorbij en we gaan na de bingo op naar het nieuwe jaar. Dat jaar start met de 
Algemene Leden Vergadering. Heb je een idee om in de toekomst iets te verbeteren of wil je 
wat uitdragen. Dan is de ALV de plaats om dit te doen. Denk niet het bestuur regelt het wel 
want de BMC dat ben je zelf. Voor allemaal een bere leuke kerst en een gezellig en veilig oud 
en nieuw. 
 
Groetjes 
Rene Nederhoff  Voorzittert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

9 dec  Een reuze bingo 
 
13 jan  Algemene Leden Vergadering 
 
Feb  Schaatsen in de Uithof ??? 
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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 december en januari 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.  

40E WILDRIT - MC Keizer Karel  Zo 14. Dec 2014 09:00 – 11:00 
Kosten van deelname: vanaf € 3,50  Locatie vertrek: Cafè Zaal de Markies Graafseweg 600 
6603 CM Alverna(Wijchen)  Lengte: ca.125 km  Omgeving:  Regio Nijmegen   Info: 0412-12213 
/ 0485-470579 - www.mckeizerkarel.nl   GPS Garmin: JA 
 
11/01/2015 JAN TERMATENRIT MC Wombarg 

Toerrit - 5 punten  Start te: Clubhuis, Bosrand 21, 3931 AP  Woudenberg  Leon Holtkamp Tel.: 
06-23788658   Ard v.d. Ploeg  Tel.: 033-2865130  Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.), € 9,00(p.j.) 
Lengte: 150 km.  Inschrijven vanaf: 09:00 tot 12:00 
Extra info: Route op GPS/Garmin, geen papier. Incl. koffie bij start en snert bij terugkomst 
gratis. Vanaf Amersfoort/Leusden 1e ROT Re, 1e Re, 1e Re Vanaf Maarsbergen in 3e ROT Li, 
1e Re, 1e Re 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 

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 

 
 

http://www.nationalemotortoerkalender.nl/
http://www.loot.nl/
http://www.mckeizerkarel.nl/
mailto:info@paulsmotoren.nl
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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 

De rit van de vierde dag hebben we door deze gebeurtenis met 1 man minder gedaan, René 
bleef in het hotel. Alpe d’Huez hebben we niet gezien omdat we er de voorkeur aan gaven om 
net als de anderen van deze groepsreis de ‘gewone’ route van de vierde dag te gaan rijden. 
Deze lange route werd namelijk ook aangegeven als de mooiste, met de prachtige weg over de 
Col de Rousset daarin opgenomen. 

Toen we na deze fraaie vierde rit, die in zuidelijke richting ging, weer terugkwamen bij het hotel 
‘Le Marronnier’ zagen we René met een tevreden gezicht op het terras zitten. Alles was 
geregeld, de auto met de vervangende motor was die ochtend uit Nederland vertrokken en zou 
de volgende dag rond een uur of 1 komen. Dat was dan op de dag dat we ons zouden moeten 
verplaatsen van de Vercors naar de Ardèche, maar dat zou gezien de geringe afstand die we 
moesten afleggen (hemelsbreed 80 km) geen enkel probleem vormen. We hadden in onze 
Garmins 3 routes van verschillende lengte daarvoor staan, misschien een vooruitziende blik 
gehad? Op die dag werd René in de loop van de morgen gebeld dat ‘het veel later werd’ 
vanwege de drukte op de wegen, zodat we met elkaar wel duidelijke afspraken moesten gaan 
maken. We hadden de motoren reeds bepakt en daarbij al veel spullen van René 
overgenomen, zodat hij alleen maar een kleine bagagerol op de leenmotor hoefde te knopen. 
Bij ‘Le Marronnier’ konden we rustig blijven wachten en lunchen, dat was allemaal geen 
probleem, maar we wilden liever niet als groep een nacht bijboeken en daarmee onze 
vakantieplanning in de war sturen. We besloten unaniem uiterlijk 15.00 te gaan rijden. Als dat 
voor René niet mogelijk zou zijn dan zou hij moeten bekijken of hij nog dezelfde dag zou 
‘nakomen’ of beter nog een nachtje in de Vercors zou kunnen blijven. Tot ons genoegen kwam 
de auto met aanhanger rond 14.30 aan, de leenmotor werd afgeladen en kort na 3 uur waren 
we klaar om te vertrekken. De ‘servicewagen’ vertrok ook meteen weer, de Guzzi moest nog in 
Grenoble worden opgehaald. De leenmotor was een Yamaha XJ600 Diversion, 4 cilinder, 
natuurlijk wel heel iets anders dan de Guzzi Norge, maar voor lekker rond te rijden op de kleine 
weggetjes natuurlijk geen verkeerde motor. 

 Gezien het tijdstip kozen we natuurlijk voor de kortste 
route en gingen via Valence naar het hotel in de 
noordoosten van de Ardeche. Het luistert naar de 
prachtige naam ‘Domaine de l’Amiral’, en ligt in St 
Laurent du Pape. Het staat mede als motorhotel 
aangegeven, maar dat vereist toch enige nadere uitleg. 
Het is een reusachtig stokoud gebouw, deels 
gerestaureerd, met heel veel sfeer en grote antiek 
ingerichte kamers. De gastvrouw levert logies met 
ontbijt, en je kunt boeken voor het diner wat werkt 
volgens het principe ‘gast aan tafel’. Iedereen eet dus 

op het vastgestelde tijdstip, wat de pot schaft, en volgens de regels van het huis. Niet verkeerd, 
maar anders dan je in een hotel bent gewend. De recensies zijn daardoor ook heel verschillend, 
kijk maar eens op Internet. Voor een paar nachten zeker de moeite waard, voor langere tijd heb 
ik mijn twijfels omdat je natuurlijk wel een stuk vrijheid inlevert.  
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Op het plaatje zie je de overdekte binnenplaats 
waar je, als het niet te koud is, ook aan een 
lange tafel eet en waar ook de motoren staan 
gestald.    

 

 

 

 

Wij hadden in dit hotel 3 nachten geboekt, men had ons een aantal routes gezonden zodat we 
na een goede nachtrust klaar stonden voor de eerste rit in de Ardèche. 

Voor mij had deze streek een weemoedige herinnering: bijna 20 jaren geleden was ik hier 
geweest op mijn eerste buitenlandse motorreis als heropstappper, dat was toen een 
kampeerreis met Horizon-motorreizen. Ik had voor een paar tientjes een koepeltentje gekocht 
bij de Aldi, en reed toen op een Kawasaki EN500 choppertje, die had een tweecilinder blok met 
een heerlijk karakter. Daarna kwamen de Honda Transalp (Trans&Co), de Yamaha Bulldog 
(Bullie Bulldog), en de Triumph Speedmaster (Mister Speedy), allemaal tweecilinders, parallel of 
in V. Drie jaren geleden heb ik nog eens op een ER600 gereden, het blok daarvan is afgeleid 
van die 500, maar ik kreeg het goede gevoel toen niet meer terug. Wijkt dat blok toch teveel af 
of was ik veranderd? Wie zal het zeggen, maar in ieder geval heb ik toen de Suzuki Bandit 650 
(Blacky Bandit) gekocht. 

 

 

 

 

 


