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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. 5 mei 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. 

Corrie Wetsteijn 
Redacteur 

André Fokker 
Redacteur 

Ronald Bosch 
Redacteur 

 

Ramon Hutters 
Grafisch Vormgever 
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Voorwoord 

De hemelvaartrit komt er weer aan en het belooft een mooie rit te worden. Het bestuur heeft het 

weer voor 100% onder controle. Corrie, Andre en Ronald hebben zich weer goed ingezet en de 

rit is zoals elk jaar uitgezet door onze Ad. Het belooft een mooie rit te worden door bloesems en 

mooie natuur. We hopen op mooi weer en als dat het geval is zijn er meer wandelaars, fietsers, 

en auto,s op de weg. Houd rekening met elkaar zodat iedereen een leuke dag heeft. Zeker een 

te hoge snelheid kan voor irritaties zorgen. En te hard rijden gebeurd sneller dan je denkt. Ook 

bij de voorzittert. Zo kwam ik vorig jaar op de terugweg van het september weekend over de 

ring van Antwerpen. De maximum snelheid is daar 100 km p/uur. En met correctie reed deze 

snelheidsduivel 14 km te hard. Binnen twee weekjes kreeg ik het “ aanvankelijk proces verbaal” 

van de federale wegpolitie Antwerpen binnen. Begin mei kreeg ik de accept giro binnen. 

Hebben ze er toch even 6 maanden over gedaan, maar ze halen voor 14 km toch € 80 binnen. 

In Nederland is dit toch wel iets duurder. Dus kijk op je km teller of kijk naar de flitsers. 

Allemaal een mooie rit gewenst en tot snel. 

 

Groetjes Rene Nederhoff 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

14 mei Hemelvaartrit, aansluitend kampeerweekend 
 
9 juni  club(avond)rit 
 
14 juli  club(avond)rit 
 
11 aug club(avond)rit 
 
18/20 sept België weekend 
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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 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.  

31
E
 HEMELVAARTRIT - Boreftse Motorclub  Do 14. Mei 2015 

Kosten van deelname: € 5.-   Locatie vertrek: Cafe Custwijc Laageind 1, 3465 KG  Driebruggen  
Lengte: 200 km  Info:0180-314491 www.boreftse-motorclub.nl  Opmerking: Finish op een 
andere locatie, Rhenen  Gps alleen voor Garmin. Geen routerol Zie www.boreftse-motorclub.nl 
 
15 DORPENTOCHT - MC West-Friesland  Zo 17. Mei 2015 09:00 – 12:00 
Kosten van deelname: EURO 6.00  Locatie vertrek: Kantine IJsclub Oosterwijzend 24a, 1688 
DA  Nibbixwoud   Lengte: 185 km  Omgeving: Kop Noord-Holland  Info:620364527 
www.mcwestfriesland.nl  GPS Garmin: JA 
 
PINKSTERTOERTOCHT - MC Free Wheels-Heeten Zo 24. Mei 2015 09:00 – 12:00 

Kosten van deelname: vanaf € 5,00  Locatie vertrek: Café Restaurant Bosgoed Dorpsstraat 17 
8111 AN Heeten  Lengte: 150 / 200 km  Info:0572-380826 / 06-22639428 www.mcfreewheels.nl 
Opmerking: Route op GPS verkrijgbaar door voorinschrijving via mail naar  
toercommissie@mcfreewheels.nl. Zie website voor meer informatie.  GPS Garmin: JA 
 
KIEKENDIEFTOER - MV Almere  Zo 31. Mei 2015 09:00 – 12:00 

Kosten van deelname: € 5,00 (z.h.)  Locatie vertrek: Clubhuis MV Almere Meerveldstraat 55 
1359 HZ Almere  Lengte: 200 km Info:dinsdag- en vrijdagavond 06-28875664   
Opmerking: GPS/Garmin vooruit aan te vragen bij jan.van.es@xs4all.nl  GPS Garmin: JA 
 
14E WIL HARTOGRIT - MC MIOS  Zo 7. Jun 2015 09:00 – 12:00 
Kosten van deelname: € 2.50 gratis koffie/koek  Duo gratis Locatie vertrek: Museum Wil Hartog 
Mijnsheerenweg 17, 1658 CA  Lambertschaag Lengte: 180 km Omgeving: Noord-Holland  
Info:06-21807778 www.mcmios.nl  GPS Garmin: JA 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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.boreftse-motorclub.nl/
http://www.boreftse-motorclub.nl/
http://www.mcwestfriesland.nl/
http://www.mcfreewheels.nl/
mailto:toercommissie@mcfreewheels.nl
mailto:jan.van.es@xs4all.nl
http://www.mcmios.nl/
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

mailto:info@paulsmotoren.nl
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Mister X 

Zo, de naam is bepaald: het wordt dus Mister X! 
Dat past wel in het rijtje van Trans&Co, Bullie Bulldog, Mister Speedy, Blacky Bandit. 
Gezien de rode kleur had ik natuurlijk ook kunnen kiezen voor Toro Rosso of Red Bull (wat 
beide ‘Rode stier’) betekent, maar dat lijkt me gezien het vriendelijke karakter van de motor een 
beetje overdreven. Voor de tweede keer heb ik dus een ‘Mister’, ook deze Honda NC750X is 
natuurlijk een beschaafd type, niet zozeer een ‘heer van stand’ maar meer een ‘keurige 
bescheiden jongen’, die met de letter X aangeeft dat hij op een aantal punten wat anders, wat 
meer zou moeten zijn dan gebruikelijk. 
  
Thuis heb ik een bordspel waarbij je in de straten van Londen moet proberen ‘Mister X’ te 
vangen. Die X heeft daar natuurlijk een heel andere betekenis: meer in de geest van 
‘onbekende, mysterieuze’, maar in de motor- en autowereld staat de X veelal voor terrein, all-
road, cross-over. Maar ook wel voor modellen met een zekere ‘X-factor’, iets extra’s, iets 
‘aparts’, wat dat dan ook mag wezen. In de reclamewereld doet de X het natuurlijk ook best wel 
goed, een beetje ‘abacadabra’ werkt daar altijd uitstekend, aan de klant is het dan om uit te 
zoeken wat die X in werkelijkheid voorstelt, wat de werkelijke ‘X-factor’ is. In het geval van de 
Honda ‘Mister X’ heb ik mijn eigen mening wel gevormd, straks eens vragen hoe hij er zelf over 
denkt. Maar eerst een kleine, onvolledige, inventarisatie van auto’s en motoren met een X in de 
naam. 
 
Bij de auto’s heb je modellen met een X die inderdaad voldoen aan het cross-over concept, dus 
een kruising zijn tussen 2 soorten waarbij één van de soorten ‘terrein’ is. Dat zijn de modellen 
die wat hoger op de poten staan en soms ook met vierwielaandrijving verkrijgbaar zijn.  
Voorbeelden: BMW-X3 en X5, Fiat 500X, Mazda CX5, Nissan X-trail, Suzuki SX4, Volvo XC. 



 

 

Dit is een uitgave van de Boreftse Motorclub. 

8 

Maar ook modellen waarbij de X niets met terreinvaardigheden heeft te maken, voorbeelden: 
Hyundai ix20 , Jaguar XJ en XK, Mazda MX-5, en vele andere. De Hyundai is gewoon een 
hoger model dat absoluut niets van zand wil weten, en waar de andere X-en voor staan is mij 
volledig onduidelijk. 
 
Bij de motoren  kom je nog een grotere ‘ratjetoe’ van ‘X-en’ tegen. 
Voorbeelden van in meerdere of mindere mate terrein/all-road geschikte motoren met een X in 
de naam zijn: 
Honda NC750X, VFR800X Crossrunner, VFR1200X Crosstourer, XL1000V Varadero, XL700V 
Transalp, Suzuki VStrom XT, Yamaha XT660 en 1200, Triumph Tiger 800X en ExplorerX, Moto 
Guzzi StelvioNTX.  
De echte ‘zandhazen’, de cross en trialmotoren, vind je bij Aprilia als RX en SX, bij Kawasaki 
als KX en KLX, bij de Honda als CRF serie en bij de Yamaha YZ en WR serie. De laatsten dus 
zonder X, Honda en Yamaha gebruiken de X dus juist weer niet voor de èchte terreinmotoren. 
 
Hoewel er geen uniformiteit is, is het wel duidelijk dat de X voornamelijk voor de ‘cross-over’ 
wordt gebruikt, de mengvorm van 2 soorten. Maar natuurlijk is er op dat gebied ook weer geen 
uniformiteit, er zijn meer cross-overs en all-roads, maar dan zonder X in de naam: 
BMW werkt met de letters GS wat staat voor Gelände/Strasse. Kawasaki heeft de 
‘Versys’(afkorting van Versatile = voor vele zaken geschikt), Ducatie heeft de Multistrada (= vele 
wegen), Aprilia de Caponord (= Noordkaap). 
 
Om de verwarring nog wat groter te maken komt de X ook voor bij motoren die niets hebben te 
maken met cross-over of allroad, zoals in veel types van Harley Davidson, en in Suzuki GSX, 
Yamaha XJ6, XJR, en XV-cruisers, Kawasaki ZX6 en ZX10. Daarnaast zie je de X regelmatig 
als extra toevoeging bij een willekeurig model, wat dan meestal een eXtra rijk uitgeruste 
uitvoering is. 
 
Na dit verwarrende stukje tekst over de letter X, waarbij het dus voor een klant helemaal niet 
duidelijk wordt wat deze in werkelijkheid voorstelt en als het wel om een all-road gaat, in welke 
mate de motor dan geschikt is om naast de verharde weg te presteren, wil ik deze vraag eens 
aan Mister X zelf voorleggen. 
 
= Zo, Mister X, we kennen elkaar nu al heel wat uurtjes en zo’n 1500 kilometer, het wordt tijd 
voor een goed gesprek. 
= Goed plan Dick, zeg maar gewoon ‘X’ hoor, laat dat ‘mister’ maar zitten want ik ben ook maar 
een eenvoudige jongen. 
= Eenvoudig maar wel netjes en goed opgevoed lijkt me zo. 
= Dank je voor dit compliment. Denk je dat wij een flinke tijd door één deur zullen kunnen? 
= O ja, zeker wel, los van het feit dat we dat letterlijk gesproken altijd zullen kunnen en moeten: 
de garage deur dan. Maar dat doe ik dan wel met een grote glimlach hoor! 
= Gelukkig maar, dus wat jou betreft hoef ik geen minderwaardigheidscomplex te hebben. 
= Zeker niet, voor een eenvoudige jongen doe je het verrassend goed! Boven verwachting zelfs. 
Maar ik wilde het eens even hebben over je naamgeving, die ‘X’ in je naam. In welke mate heb 
jij de X-factor? Wat vind je zelf? 
= Oei, dat is een moeilijke vraag, die X staat bij mij niet omdat ik zo rijk ben uitgerust, maar 
omdat men heeft gezorgd voor een aantal voorwaarden die me wat meer universeel bruikbaar 
maken. Ook mijn broertje 750S heeft al een laag zwaartepunt en dezelfde soepele motor met 
veel trekkracht bij lage toeren, maar ik heb een wat rechtere zithouding, iets langere veerwegen 
en een breder stuur, wat me nog gemakkelijker maakt in druk stadsverkeer en meer geschikt 
maakt voor lange tochten ook op slechtere wegen. Zo nodig kun je me ook op de pedalen 
staande goed berijden. Maar een echte terreinmotor ben ik natuurlijk niet, ook geen 50/50 all-
road, maar wel een geslaagde cross-over denk ik zelf. Jij bent het daar vast mee eens, want je 
hebt zelfs nog stoere valbeugels en handkappen laten monteren. 
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= Inderdaad, dat ben ik het met je eens. Die X heb je natuurlijk ook wel gekregen voor je 
uiterlijk, en dat kan ik ook wel waarderen, maar de meerwaarde die je zelf noemt bezit je wel 
degelijk, die ervaring heb ik inmiddels voor een deel wel met je opgedaan. Wat mij betreft heb je 
zeker een acceptabele X-factor, binnenkort gaan we samen de eerste lange trip maken, naar 
het Thüringerwoud, daar zullen we het ook vast wel naar onze zin hebben. 
 
 
 

Avondritjes 

Na enig aandringen hebben we de toercommissaris weer kunnen overtuigen voor te rijden op 
de wel bekende zomeravonden van de Boreftse. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij uit zichzelf 
met dit idee is gekomen . 
In de maanden juni, juli en augustus gaan we weer avondritjes rijden met een kopje koffie en/of 

een ijsje. Starten vanaf “Café Custwijc” ronde klok van half 8. 
 
 
 

Verhaaltje 

Heb je een leuk vakantieverhaal of een mooie toerrit gereden? Schrijf een verhaal en stuur het 
naar de redactie. 
 
 
 

In ga naar Assen 

En ik neem mee………. 
 
 

Wat al niet in een auto past…… 

 

 

 


