
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dit is een uitgave van de Boreftse Motorclub. 

2 

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. 6 juni 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 

Template Clubblad 

 

http://www.boreftse-motorclub.nl/
mailto:info@Boreftse-motorclub.nl
mailto:nederhoff@mail.com
mailto:ronald.66@live.nl
mailto:c.wetsteijn@ziggo.nl
mailto:a.fokker@hetnet.nl
http://www.oxbey.nl/
mailto:info@oxbey.nl


 

 

Dit is een uitgave van de Boreftse Motorclub. 

3 

Voorwoord 

Blijkbaar zit onze voorzitter al helemaal in de wolken van zijn vakantie naar Turkije en is hij 

totaal vergeten om het voorwoord op papier te tikken en zodoende gaat de redactie weer aan 

de slag. 

Het kampeerweekend was dit jaar weer geslaagd en wel zo goed dat we al vast voor volgend 

jaar het “vaste” plekkie weer hebben gereserveerd maar dit keer in het pinksterweekend. Of we 

weer vier dagen gaan hangt af van de planning maar dat zal vroeg genoeg vermeld worden in 

het clubblad. Het septemberweekend wordt ook in de herhaling gegooid met het hotel in 

Houffalaise. De toercommissaris gaat vandaar op pad naar Verdun om daar de diverse 100 

jarige herdenkingen van het begin van de 1
e
 wereldoorlog te bezoeken. Het hotel was wat 

betreft het eten en het logies perfect alleen de aanwezige bar was wat minder aangaande de 

sfeer maar op zich een goede uitvalsbasis voor diverse toertochten. Er waren enkele leden die 

alternatieven hadden voor Houffailaise maar die leverde al snel problemen op. Of te ver, al vol 

geboekt, te duur en ook na een bezoekje van de voorzitter absoluut afgekeurd vanwege de 

hygiëne en zo bleek al snel dat we terug “moesten” vallen naar Houffalaise. 

Zodoende is onze kleine bestuur achter de schermen druk bezig om het een en ander weer te 

stroomlijnen. 

 

Groetjes i/o Rene Nederhoff (de redactie ) 

 
 
 
 
 
 

Agenda 

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 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 14. Jun 2015 09:30 – 11:30 

Kosten van deelname: vanaf € 5,00  Locatie vertrek: Café Hingstman Hoofdstraat 18 9491 AE 
Zeijen  Lengte: 200 km  Info:06-27226933 / 06-27226933 www.mcbartje.nl 
Opmerking: Route vanaf Assen Noord richting Ubbena/Zeijen. Route begint in Zeijen en eindigt 
elders. Bolletje-Pijl en GPS  GPS Garmin: JA 
 
15E AL WEER TOERTOCHT - MVTC Al Weer  Zo 21. Jun 2015 09:00 – 11:30 

Kosten van deelname: € 5,00 (z.h.)  Locatie vertrek: Hotel/Rest. De Roskam Hessenweg 212 
3791 PN Achterveld  Lengte: 150 km Omgeving: o.a. Utrecht en Gelderland  
Info:06-23595116 www.alweer.eu   Opmerking: Route naar start: A1 Hoevelaken. A28 Ri 
Utrecht. afrit 8 (Amersfoort) Ri Leusden/Achterveld aanhouden (Barneveldseweg g.o.i. 
Hessenweg) door Stoutenburg en na 7 km bent u gearriveerd bij De Roskam (t.o. kerk). Zie ook 
de website.  GPS Garmin:  
 
23E KASTELENTOER - VAMC de Graafschaprijders  Zo 28. Jun 2015 09:00 – 12:00 

Kosten van deelname: € 5,00 (z.h.)  Locatie vertrek: Clubhuis VAMAC de Graafschaprijders 
Eikenlaan 2A 7251 LT Vorden-Kranenburg  Lengte: 180 km  Info:06-53949484 www.vamc.nl 
Opmerking: Zie website voor informatie  GPS Garmin: JA 
 
30STE MC ROADRUNNERTOERRIT - MC. Roadrunner  Zo 5. Jul 2015 09:00 – 12:00 
Kosten van deelname: € 6.= Gratie koffie of thee bij vertrek  Locatie vertrek: cafe 
Veehandelshuis Groenstraat 80 4841BG Prinsenbeek  Lengte: twee lengtes ong. 100 / 200 km.  
Omgeving: West Brabant  Info:06 33140399 www.mcroadrunner.nl    Opmerking: MC 
Roadrunner organiseert deze toer ritten over ongeveer 100 en 200 km dit jaar 2015 voor de 
30ste keer !!  Aan het begin van de route word er van elke deelnemer een actiefoto gemaakt op 
zijn of haar motor, welke na afloop van de rit en na afmelden bij de organisatie en controle van 
het inschrijfstrookje, gratis wordt meegegeven als herinnering aan deze 30ste toer rit. 
Dit is ook het laatste jaar dat we de ritten op papier / route rol in de vorm van bolletje pijltje 
aanleveren. daarna word het altijd GPS.  GPS Garmin: JA 
 
35E VELUWERIT - MC de Kraats  Zo 12. Jul 2015 09:00 – 12:30 

Kosten van deelname: € 5,00 incl. consumptie  Locatie vertrek: Clubhuis MC de Kraats 
Horsterweg 9 6715 CT Ede  Lengte: 100 / 200 km  Omgeving: Veluwe  Info:0343-576602 na 
18.00 uur www.mcdekraats.nl  Opmerking: Route alleen op GPS / Garmin. Prijzen voor grootste 
club, verstkomende en jongste deelnemer.  GPS Garmin: JA 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nationalemotortoerkalender.nl/
http://www.loot.nl/
http://www.mcbartje.nl/
http://www.alweer.eu/
http://www.vamc.nl/
http://www.mcroadrunner.nl/
http://www.mcdekraats.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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

mailto:info@paulsmotoren.nl
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Mister X naar het Thüringerwoud 

Tsja, daar sta je dan klaar op de woensdagmiddag om even snel naar het hotel bij Hamm te 
rijden waar René en ik en met gast-deelnemers Paul en Tjeu een hotelletje hebben geboekt 
voor 1 nacht. Op donderdagmorgen komen de 3 ‘Nijverdalse boys’ naar ons toe, en met z’n 
zevenen rijden we dan naar Oberhof in het Thüringerwoud waar we de overige deelnemers aan 
deze groepsreis zullen ontmoeten. Het weerbericht is dramatisch slecht, maar ja: geboekt is 
geboekt, en het verleden heeft ons al geleerd dat je altijd gewoon moet gaan en ervan moet 
maken wat er van te maken valt. Dus maar snel op pad via A12 en autobahn, en zo kwamen we 
om 19.00 uur aan bij het hotelletje in de buurt van Hamm. 
  
Keurig volgens de afspraak kwamen ‘de 3‘ de volgende morgen ook in Hamm, een kopje koffie 
voor hen kon er helaas niet af: het was nog te vroeg in het seizoen, de bar bleef gesloten en het 
hotel zou op slot gaan bij ons vertrek! We hadden onze motoren al bepakt, waarbij Paul zijn 
helm, zoals zovelen doen, op de buddy had geparkeerd. Toen we dus zonder koffie terug naar 
de motoren moesten om te gaan vertrekken viel zijn helm met een klap op de stenen. Niet leuk 
natuurlijk, maar er leek geen zichtbare schade te zijn. Na vertrek stopte hij een paar kilometer 
verder: zijn helm zat los, er was iets in de bevestiging van de kinband afgebroken. Niets aan te 
doen, gewoon maar verdergaan.   
 
In plaats van de KTM’s hadden Erik en Geert de Harley’s meegenomen, dus problemen met het 
tempo was voor mij niet te verwachten, maar om even te wennen pakte ik bij het vertrek uit 
Hamm de kop dan kon ik zelf de snelheid bepalen. Op de snelweg naar Meschede was dat 
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natuurlijk geen probleem, Erik heeft een volledig ‘naked Harley’ dus 120 was toch al het 
maximum wat hij kon verdragen. Daarna de kleine weggetjes op, alles kletsnat, maar Mister X 
gaf veel vertrouwen en rust in zijn rijgedrag, zodat ik een mooi strak tempo kon aanhouden en 
we keurig op tijd in Oberhof kwamen. Daar kreeg ik een complimentje van de anderen voor het 
goede kopwerk, wat ik meteen doorgaf aan Mister X. Zijn ontspannen neutraal rijgedrag 
speelde daar een belangrijke rol in, de combinatie met de Pirelli Scorpion Trail banden is ook 
uitstekend. 
 
De eerste route in het Thüringerwoud was koud, maar gelukkig bleef het droog. Omdat ik de 
vorige dag op kop had gereden kon ik nu heerlijk achteraan rijden en daardoor wat spelen met 
het tempo. Oefening baart kunst nietwaar. Die avond liepen we nog een blokje om, de 
temperatuur lag al weer dicht tegen het vriespunt en dat pakte bij mij verkeerd uit. Ik kreeg last 
van mijn longen (astma) en de volgende morgen was ik niet fit genoeg om mee te vertrekken. 
Gelukkig scheen er toen een heerlijk zonnetje en die ochtend gebruikte ik voor het bekijken van 
het dorp en eindigde met een lunch in de konditorei. Ik voelde me al weer een stuk beter, en 
besloot in de loop van de middag om toch even een stukje te gaan rijden. Met behulp van de 
Garmin reed ik een uur de route in tegengestelde richting, om daarna op een mooi plekje met 
goed zicht op de route lekker te gaan zitten. Na een half uur ging ik eens rekenen en 
concludeerde dat ze tussen ‘nu en een uur’ langs moesten komen. Ik wachtte nog even, maar 
daarna leek het me beter om op mijn dooie akkertje terug te gaan, in Oberhof af te tanken voor 
de terugreis, en dan naar het hotel te gaan. Kort nadat ik bij het hotel was aangekomen kwam 
het zestal ook binnen. Zij vertelden me dat ze de route ook helemaal tegengesteld hadden 
gereden door een fout aan het begin van de koploper. Toen die de fout ontdekte waren ze al 
een flink eind op streek en besloten  om maar door te gaan. Ik had dus op de route kunnen 
wachten tot Sint Juttemis………… 
 
Ondanks het slechte weerbericht bij vertrek hadden we in het Thüringerwoud twee droge 
dagen. Het weerbericht voor de terugreis op de zondag was echter ook weer slecht. We 
vertrokken met de afspraak ‘we zien wel hoe ver we komen en of we nog een hotelletje nemen’. 
Het eerste stuk over de kleine weggetjes bleef het gelukkig droog, en zonder ons te haasten 
schoten we toch lekker op en waren in het begin van de middag in Anröchte vlak onder 
autobahn 44.  Daar vonden we een shoarmatent waar we wel een hapje konden eten, en even 
verderop ook een benzinepomp. Het verbruik van Mister X over de gehele ochtend bleek 1 op 
32 te zijn geweest. We gingen de snelweg op en helaas kwam inderdaad de voorspelde regen, 
en met de regen ook de file. Naar Hamm was niet ver meer, we zouden daar weer een hotel 
kunnen nemen, maar natuurlijk wilden de drie uit Nijverdal doorrijden naar huis. René en ik 
belden naar huis en hoorden dat daar de buien al waren gepasseerd, dus als wij ook zouden 
doorrijden dan reden we onder de buien door weer het droge gebied in (westenwind). Ook wij 
besloten door te rijden, de groep splitste en wij gingen via de ‘2’naar Oberhausen waar de file 
oploste, de regen verdween, en vervolgens namen we de ‘3’ naar Arnhem. Omdat de Harleys 
nu niet meer aanwezig waren voerden we het tempo op tot 130 a 140 wat zowel voor Mister X 
als voor mij een heerlijke ontspannen kruissnelheid bleek te zijn die we samen niet slechts 2 
uren (mijn eis voor een motor), maar voor mijn part de hele dag hadden kunnen volhouden. Ver 
voordat we Nederland bereikten werd het al droog en om een uur of 9 in de avond kwam ik met 
een goed humeur weer thuis zonder pijntjes en zonder sterke vermoeidheid.  
 
Na dat weekend kan ik me ook niet helemaal vinden in de stelling in een motorblad dat deze 
motor geschikt is voor stadsverkeer, de forens, een weekendje weg en een (korte) vakantietrip. 
Waarom ‘korte’ vraag ik me dan af? Juist op een lange trip lijken me de eigenschappen van 
Mister X: zijn comfortabele zithouding, bagagemogelijkheden, eenvoud, handelbaarheid, 
strakke wegligging en zuinigheid, volledig tot hun recht te komen, terwijl een groot 
motorvermogen dan van minder belang is. Genoeg is dan gewoon genoeg. Zijn we (of die 
redacteurs/testers) zo verwend dat het persé een zware all-road moet zijn? Die zal ongetwijfeld 
op veel punten beter zijn, en die kan een bepaald traject vast wel sneller afleggen, dus als je 
haast hebt……… maar als je gewoon lekker doorrijdt op de Honda-NC750X dan geniet je zeker 
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zo veel en houd je het ook de hele dag vol. Volgens mij is dat juist de X factor van de motor 
waar we het over hadden: niet perfect, scoort op geen enkel punt een 10, maar met allemaal 
zevens en achten op zijn rapport voor velerlei gebruik geschikt en altijd veel rijplezier gevend. 
Dus inderdaad ‘Multi purpose, all road’! Wat mij betreft is het zeker een goede motor voor 
iedere vakantiereis over alle wegen, als je bagger en mul zand maar vermijdt. Let wel: ik praat 
als solorijder+bagage, met duopassagier+bagage heb ik geen ervaring. 
  
Al met al was deze reis ‘Thüringerwoud’  van Motortours (was VrijUit) een mooie reis met een 
heel goed hotel in Oberhof. Een aanrader dus. Vanuit Woerden is het mogelijk om de 
aanrijroute en ook de terugreis in 1 dag te doen als je bereid bent een lange dag te maken. Je 
gaat dan natuurlijk niet naar het aanrijhotel in Hamm, maar pakt meteen de route op waar deze 
de autobahn kruist. Eventueel kun je de reis nog een half uur verkorten door eerder af te slaan 
op de autobahn naar Messchede, of sterk verkorten door via Kassel te gaan en dan daar de ‘7 ‘ 
(richting Fulda) te nemen om in de buurt van Kirchheim de route op te pakken. 
 
De wegen in Oost Duitsland worden langzaam maar zeker van betere kwaliteit. Laten we 
zeggen dat nu de helft is opgeknapt met perfect asfalt, en dat de andere helft nog hobbelig is. 
Natuurlijk heb je hierdoor wel iedere dag een wegomlegging vanwege 
asfalteringswerkzaamheden, maar grote omwegen hebben die voor ons niet betekend. 
 
Het verbruik in de vakantie op eerste route was 1 op 28, op de terugreis rustig binnendoor 1 op 
32, de snelweg met 130/140  gaf 1 op 23, gemiddeld op de totale terugreis ook 1 op 28. 
 
De Garmin Zumo 350 heeft (na de kinderziekten van voorgaande jaren) na de software-update 
van april 2015 goed gefunctioneerd. 
 
De vakantietijd breekt aan, in juni met de auto naar Engeland, in augustus de motorvakantie 
naar Karinthië, in september is Mister X er weer.  
 
 

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. 
 
 
 
 

 

 


