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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. 41 

NR. 1 januari 2015 - 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. 
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Redacteur 
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Redacteur 
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Redacteur 

 

Ramon Hutters 
Grafisch Vormgever 
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Voorwoord 

Het nieuwe jaar is begonnen en ik wens voor ieder een gezond jaar en dat alle wensen 
uitkomen. Voor de meesten zijn dat leuke vakanties en materiele zaken. Dat is je natuurlijk 
gegund maar waar het om gaat is allereerst je gezondheid. Familie en vrienden of goeie buren 
zij een goede tweede. Als die zaken OK zijn komen de overige zaken en voor vele zal de motor 
daarin een grote rol spelen. Voor de één is de motor het troetelkindje die vooral gepoetst moet 
worden. Voor de ander is het een voertuig waar je op rijdt, naar je werk door modder en sneeuw 
en die na de volgende regenbui weer is schoon gespoeld. Hoe je omgaat met je motor is voor 
ieder een afweging. Maar dat hij een belangrijke plaats heeft is duidelijk. Dus voor jou en je 
motor de beste wensen met veel mooie motor momenten. 
 
Groetjes 
Rene Nederhoff  Voorzittert  
 
 
 
 
 

Graag zien we jullie op dinsdagavond, 13 januari, op de ALV. De vergadering begint, na de 

ontvangstkoffie, om 20:30 uur, in de zaal boven, van Café “Custwijc”. 

 
 
 
 
 
 

Contributie 

Het nieuwe jaar is een paar weken oud en de penningen worden weer gevraagd. Dus graag 
ook voor dit jaar de contributie € 40,= overmaken op: IBAN: NL97 INGB 0002 1913 47 
Dan kan het bestuur, met jullie hulp, leuke dingen blijven organiseren. 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

13 jan  Algemene Leden Vergadering 
 
15 mrt  Schaatsen in de Uithof 
 
6 april  Kaasstadrit 
 
14 mei Hemelvaartrit  
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Gerjo@dejongalphen.nl
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De Toerhoek 

 Hier volgen voor de maand januari en februari 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.  

GEZELLIGHEIDSRIT - MTC Bergeijk  Zo 25. Jan 2015 10:00 – 12:00 
Kosten van deelname: EURO  6.- per motor gratis koffie. thee en soep  Locatie vertrek: 
Verkeersschool v.d. Moosdijk Eykereind 68, 5571 ED Bergeijk   Lengte: 100 km  
Omgeving: route alleen op GPS Garmin.  Info:0497-572580   Opmerking:  Wie geen GPS heeft 
kan om 11.00 uur meerijden met de clubleden van MTC Bergeijk  
 
Dé 20e Noordelijke Motorbeurs Groningen 
Waar: Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen  Voor de route en GRATIS parkeren zie 
www.Martiniplaza.nl  Data en openingstijden; Vrijdag van 18.00 tot 22.00 uur  Zaterdag van 
10.00 tot 18.00 uur  Zondag van 10.00 tot 18.00 uur 
Entreeprijzen; Volwassen: kassa € 12,-  65+: kassa € 6,-  Kinderen t/m 12 jaar gratis 
 
MOTORbeurs Utrecht 
Waar: Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht  De beurs is van donderdag tot en met zondag . 
Donderdag 10:00 - 22:00 uur  Vrijdag 10:00 - 22:00 uur  Zaterdag 10:00 - 18:00 uur 
Zondag 10:00 - 18:00 uur   http://www.motorbeursutrecht.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.martiniplaza.nl/
http://www.motorbeursutrecht.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 

Na een goede nachtrust stonden we klaar voor de eerste rit in de Ardèche. Dat is een 
schitterend gebied voor routes met de motor, de grotere wegen hebben goed asfalt, en in de 
twee routes die we hier hebben gereden waren ook ruimschoots kleine kronkelende 
binnenweggetjes aanwezig. Vooral op de laatste route de ‘Route de la lavande’ (lavendelroute) 
werden we helemaal ‘suf-gekronkeld’. Deze route ging door de Ardèche en dan een stukje naar 
het zuidoosten, richting Provence, en natuurlijk door de Ardèche weer terug naar het hotel dat 
in het noordoosten lag. Een route met heel kleine weggetjes, en stukken over hoogvlaktes 
waarbij je werkelijk geen idee had waar je je bevond en waar het bloedheet was. 

De temperatuur kan hier 
heel wisselend zijn, een 
beetje verraderlijk zelfs 
als de windrichting 
plotseling draait. Ik 
herinner me van mijn 
eerste reis dat na een 
paar hete dagen de wind 
opeens uit het noorden 
kwam, en we op een 
hoogvlakte zaten te 
klappertanden op de 
motor. Dan heb ik liever 
de hitte, daar kan ik goed 
tegen, Blacky Bandit 
trouwens ook: maar heel 
af en toe merkte je dat de 
ventilator aansloeg als je 
even stilstond.  

Op sommige kleine kronkelende éénbaans-weggetjes kon je het gewicht van de motor wel 
voelen, de Bandit 650 is vrij zwaar gebouwd doordat in het frame van de Bandit 1250 gewoon 
een kleiner motorblok wordt geplaatst. Rijklaar is hij ruim 250 kilo en daardoor bij heel snelle 
richtingveranderingen wat ‘looiig’, zeker als je net hebt getankt. De positieve kant is de goede 
stabiliteit op grotere wegen en de ongevoeligheid voor zijwind (vooral de naked versie die ook 
geen kuip als windvanger heeft). De Yamaha 600 waarop René nu tijdelijk reed kwam hem hier 
goed van pas, deze heeft een merkbaar sneller stuurgedrag dan zijn Guzzi Norge zei hij, dat 
kan ik me wel voorstellen want die motor is meer dan 50 kilo zwaarder. 

  

 

 

 

 

 

De beroemde brug van Vallon-Pont-d’Arc over de rivier Ardèche. 
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In een dorpje aangekomen voelden we de honger knagen: lunchtijd. De weg was hier afgezet 
waardoor we tot stilstand kwamen op het dorpspleintje en daar een klein supermarktje zagen. 
Men had uitnodigend een paar tafeltjes buiten staan onder de parasol, dus waren we snel klaar. 
De eigenaar zag vijf hongerige klanten wel zitten en bood gewoon aan om een lunch te maken, 
hij had spullen genoeg in de winkel. “Zeg maar wat jullie willen eten………..”. Kijk, daar kun je 
mee vooruit! We gaven de globale bestelling door en de man ging aan het werk. In korte tijd 
had hij een leuke lunch in elkaar gedraaid en wij zaten met een gezicht van ‘het leven is goed 
hier’ een uurtje te genieten. We raakten natuurlijk wel weer flink tijd kwijt op deze rit die toch al 
geen hoog tempo toeliet, dus hebben we die middag nog even flink ons best moeten doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In september heb ik geschreven dat René en ik elkaar aankeken en onze wenkbrauwen 
fronsten toen we de nieuwe motoren binnen de groep zagen. Dat waren een KTM Adventure 
1190, een KTM Superduke 1290 en een BMW R1200R. 

Het grappige (voor mij dan) was, dat Erik en Geert moe waren en de rit te lang vonden, dat 
waren de twee mannen die een nieuwe KTM hadden, misschien veel te veel vermogen voor de 
kleine weggetjes en daardoor te inspannend om te rijden? Jan op de BMW had nergens last 
van en René en ik ook niet. Dat zegt ook wel iets over het comfort van de Bandit, tenslotte ben 
ik ook nog eens meer dan 10 jaren ouder dan de anderen. 

Als “test” heb ik in de Ardèche zeker een uur gereden zonder boven de 6000 toeren te komen, 
ik kon zo de anderen nog steeds probleemloos bijhouden. Bij 6000 toeren kan de Bandit 650 
maximaal 50 pk leveren (bij volgas dus), met andere woorden: we hebben niet meer dan 50 pk 
nodig gehad, meestal zelfs veel minder want ik hoefde slechts zelden volgas te geven. De 
Bandit heeft 86 pk bij 10.500 toeren, dus nog steeds een enorme reserve bij ons rijgedrag op 
deze wegen. Wat dan te zeggen van de enorme vermogens die de KTM’s kunnen ontwikkelen? 
De superduke heeft 180 pk, op de snelweg kun je daar ook niets mee, dan waai je er af want 
het is een naked bike! Ach, ‘ieder zijn meug’ zullen we maar zeggen.       

Al met al hebben we twee heerlijke ritten gehad in de Ardèche en met een goed gevoel namen 
we de volgende morgen afscheid van de eigenaresse van ‘Domaine de l’Amiral’ in St Laurent 
du Pape om de reis naar huis te beginnen, door midden Frankrijk en de Ardennen. 

Zo, dat was een prima vakantie ondanks de pech van de Guzzi, het is nu al weer 2015, dit jaar 
gaan we naar Karinthië. 


